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0. SAMENVATTING 

In verband met het onderzoek aan semimagnetische halfgeleiders is een analyse 

gemaakt van anomalieën die veelvuldig optreden in de belangriJKSte magneto

transportmeting aan deze verbindingen n.l. het Shubnikov-de Haaseffect (SdH). 

Dit is de oscillatorische component van de magnetoweerstand. Deze is periodiek 

in het reciproke magneetveld en is een even functie van het magneetveld. 

Er is aangetoond dat de faseovergang supergeleidend-normaal die optreedt 

in het bij voorkeur gebruikte soldeermateriaal "Rosemetaal" een hinderl~Ke 

storing kan geven. De waarden van de kritische temperatuur (8,SK) en het kri

tische magneetveld (2,ST) liggen in het gebied waarin het SdH effect gemeten 

wordt : 1 < T < lOK ; 0,3 < B < ST. De legering van SO%Cd en SO%In bl~Kt 

een goed alternatief te zijn. (Kritische temp. = 3,2SK; Kritisch veld= SOmT). 

Een gunstig nevenaspect van de storing is dat men over een soort temperatuur

sensor op het halfgeleidersample beschikt. Daardoor ontstaat een controlemoge

l~Kheid voor de temperatuurbeheersing in de cryostaat. 

Inhomogeniteit en afw1JKingen in contact- en samplegeometrie bl~Ken aanlei

ding te zijn tot een aantal storingen in SdH metingen. Er ontstaan meerdere 

SdH frequenties. Vierpunts aangesloten samples bl~Ken een SdH component te 

geven die oneven is in het magneetveld. Hallplaatjes tonen veel grotere SdH 

oscillaties dan o.g.v. de theorie verwacht wordt. Het nauwkeurig localiseren 

van spinsplitsingsnulpunten wordt door deze effecten bemoeil~Kt. Met een eenvou

dig model voor een inhornogeniteit kan het niet geheel tot nul afnemen van 

de SdH amplitude in een spinsplitsingsnulpunt ook zonder spinafhankel~Ke ver
strooiing verklaard worden. 

Een inleidend onderzoek naar zerofieldsplitting in Cd3(Mn)As2 m.b.v. 

SdH metingen geeft geen definitief antwoord op de vraag of het verschijnsel 

inderdaad optreedt. De schatting voor de nulveldsplitsingsenergie, \meV, voor 

samples met een mangaanconcentratie van 1% en 1~% is waarsc~~l~K aan de lage 

kant. Samples met een hogere e1ectronbeweeg1~Kheid zullen nodig zijn bij het 
verdere onderzoek. 
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1. INLEIDING 

1.1 In de werkeenheid 'kleine bandafstanden" (groep halfgeleiderfysica) van de 

vakgroep vaste stof aan de Technische Hogeschool Eindhoven wordt fundamenteel 

onderzoek verricht aan gedegenereerde halfgeleiders. 

De laatste jaren is het onderzoek vooral gericht op de zogenaamde 
SemiMagneticSemiConductors (S.M.S.C.). Dit zijn mengkristallen van een gewone 

halfgeleider en een magnetische verbinding. (El) 

Een S.M.S.C. gedraagt zich b~ normale omstandigheden als een gewone halfgeleider. 

B~ lage temperatuur en hoog magneetveld is het gedrag essentieel verschillend. 

Dit afwiJKende gedrag wordt veroorzaakt door de exchangewisselwerking tussen 

de gelocaliseerde magnetische momenten van de magnetische ionen en de spin 
van de geleidingselectronen, waardoor de bandenstructuur wordt ge~zigd. De 

spinafhankel~Ke eigenschappen van de S.M.S.C. worden sterk temperatuur- en 

magneetveldafhankel~K. 

In de werkeenheid worden de gedegenereerde halfgeleiders Cd3As2 (afgekort: 

CA), zijn semimagnetische variant (Cd1_xMnx) 3As2 (afgekort: CMA) met O<x<O,OS 

en CdSnAs2 (afgekort: CSA) besu1deerd. Dit zijn halfgeleiders met een tetragonaal 

kristalrooster, waardoor de (geinverteerde) bandenstructuur anisotroop is. 

Een belangriJK middel om de bandenstructuur van deze halfgeleiders te 

onderzoeken is de meting van het Shubnikov-de Haaseffect (SdH). Dit is de 

oscillatorische component van de magnetoweerstand. Het effect treedt alleen 

op b~ gedegenereerde halfgeleiders b~ lage temperatuur en hoog magneetveld. 

1.2 Het bl~Kt dat voor de toetsing van het theoretische model dat opgesteld is 

voor de rol van de exchangewisselwerking in CMA zeer nauwkeurige gegevens 

uit de experimenten nodig zijn. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de 

SdH metingen. 

T~dens dit afstudeerwerk is een analyse verricht van veelvuldig optredende 
foutenbronnen en anomalieën. Deze zijn van zeer uiteenlopende aard. Het verslag 

is als volgt ingedeeld: 

In hoofdstuk 2 wordt een korte samenvatting gegeven van de theorie over het 

SdH effect en een algemene beschri~ing van meetmethode en opstellingen. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de effecten die veroorzaakt worden door 

het contactsoldeermateriaal. In hoofdstuk 4 karnen het Halleffect en enkele 

anomalieën die waarschijnl~K door inharnogeniteiten van de samples worden veroor
zaakt aan de orde. Hoofdstuk 5 geeft de resultaten van een onderzoek naar 

zerofieldsplitting in CMA. Hoofdstuk 6 behandelt de bepaling en regeling van 

de temperatuur van een sample. 



-5-

2. SHUBNIKOV- DE HAAS METINGEN 

2.1 Theorie 

Het SdH effect treedt op in gedegenereerde halfgeleiders. Het is de oscilla

torische component van de magnetoweerstand. De weerstandsmaxima treden periodiek 

in het reciproke magneetveld op en corresponderen met maxima in de toestands

dichtheid bU het Ferrniniveau (ElO). 

Als we de geleidingsband van de halfgeleider parabolisch veronderstellen dan 

is het E-k verband: 

tz 
E = 

2ffieff 
(2.1) 

Hierin is k de golfvector, t de constante van Planck gedeeld door 2rren meff 

is de effectieve electronmassa. E is de energie. 

In een magneetveld is de k-vector loodrecht op het veld gequantiseerd. We 

kiezen B = Bz. Het E-k verband wordt dan: 

i;_2k2 
E = ~ + (n+~rhw + ~'~11 8B (2.2) 

Lmeff c - z 

1-18 = e11/2rn ; w =eB /m ff ; n = 0, 1, 2, .. dit is het Landauniveaunurrrner; 
o c z e 

g'~ is de effectieve spectroscopische splitsingsfactor. 

De minima van de Landaubanden corresponderen met locale maxima in de toestands

dichtheid. Laat men B stUgen (of dalen) dan zullen deze maxima één voor één 

door het Ferrniniveau schuiven. De toestandsdichtheid bU het Ferrniniveau bein

vloedt de electronverstrooiingstUd waardoor de weerstand een oscillatorische 

functie van het magneetveld wordt. Men kan dit als volgt inzien. 

Voor het minimum van een Landauband geldt (zonder spinsplitsing): 

E . = (n+~rt1w mm c 
(2 .3) 

Als E . = EF valt het maximurn in de toestandsdichtheid samen met het Ferrnimm 
niveau: 

(2.4) 



-6-

Het bij Landauniveau n behorende magneetveld noemen we B . Dan geldt n 

P is de SdH periode. De grootheid F = P-1 = 
genoemd. 

De spinsplitsingstenn _.:::. ~?'-118B kan met de definitie 

(2.5) 

V := ~*meff/m0 (2.6) 
geschreven worden als: 

+ ~?~J.l B = + ~b W v (2. 7) 
- B - c 

Daannee wordt duidel~K dat v de verhouding is tussen de spinsplitsingsenergie 

en de Landausplitsingsenergie (fig. 2.1). 

n+l + 
/ 

+ t viïw - + c 

E 
n-1 + i 

fig. 2.1 Landausplitsing 
en spinsplitsing 

De minima van de Landaubanden worden 

gegeven door: 

E+ ='~ + 1: + 1: t.>lFtvv n l! 2 2 - c (2 .8) 

(2.9) 

Het superscript plus duidt spin up aan, 

het superscript min duidt spin down aan. 
+ -De voorwaarden En' = EF geven beide een 

reeks magneetveldwaarden die equidistant 

in 1/B zijn met periode P. 

De uitdrukking voor de oscillaties in de soortel~Ke weerstand p wordt: (E2) 

LlP co -1 T = I_c<~)brcos(2iirFB - TI/4 - 21Trf) (2.10) 
0 r=l 

b = (-l)r(r/2FB)~ m'~pTcos(rïïv) . exp(-rm*t3TDB-l) (2.11) 
r ~ -1 t• 

sinh(rm"pTB ) 
2 ..!. -1 -1 

(?:> = 2 TT k8m0
h e ; m7~ = meff/m

0 
; ~ = fasefactor, afhankel~K van de 

geleidingsbandparameters ; TD = Dingle temperatuur ~-fi/2k8l: , een maat voor 
de verstrooiingsverbreding van de Landauniveaux. 

De factor C is een functie van de hoek ~ tussen stroom en magneetveld. In 

het longitudinale geval is C gel~K aan 1, in het transversale geval is C gel~K 

aan 5/2. In het transversale geval komt er bovendien in (2.10) een tenn (die 
meestal aangeduid wordt als "de tenn R") bij die de bijdrage beschrijft van intra
Landauniveauverstrooiing. Deze tenn is alleen bij zeer lage Landauquanturngetallen 
van belang. 
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Indien voldoende Landauniveaux onder het Ferminiveau liggen, hetgeen kan worden 

uitgedrukt in de voorwaarde : 

EF >> -hu.> c (2 .12a) 
mag EF constant worden verondersteld en zijn de oscillaties periodiek in 1/B. 
De amplitude van de oscillaties wordt voldoende waarneembaar als voldaan is 

aan de voorwaarden 

'liwc >> kBT (2.12b) 

·' - >> 1 (2.12c) ..uc .... 
De laatste voorwaarde is identiek met ~.B >> 1 en is ongeveer equivalent met 

~V)c >> kBTD . Hoewel (2.10) en (2.11) afgeleid zijn voor een isotroop, bolvormig 

Fermioppervlak zijn z~ ook toepasbaar voor willekeurige, gesloten Fermioppervlak

ken. In dat geval worden de grootheden F en m~ gegeven door : (app.II) (f9) 

(2 .13a) 

(2.13b) 

Hierin is S de extremale doorsnede van het Fermioppervlak loodrecht op de m 
richting van het magneetveld. 

2.2 Theorie semimagnetische halfgeleiders 

Typisch voor semimagnetische halfgeleiders is de exchangewisselwerking tussen 

de ~e ladingdragers en de electrenen in de 3d schil van de magnetische ionen 

(f10). In de Hamiltoniaan van het systeem komt naast de ~.p , de spin-baan, 

en de kristalveldterm de zogenaamde exchangeterm voor. Deze term kan worden 

voorgesteld door: 

H =L:J<r- R )cr ex R - -n 
--n 

s -n 
(2.14) 

Hierin is J de exchangeintegraal, S de totale spinoperator van het mangaanion -n 
ter plaatse R en er is de electron spinoperator. 

-n -
De bandenstructuur van CA wordt beschreven met het Bodnarmodel (f3). Voor 

de semimagnetische variant CMA is het Bodnarmodel voor quantiserende magneet
velden uitgewerkt met inbegrip van de exchangevnsselwerking (f10). In deze 

theorie wordt aangenomen dat de exchangewisselwerking evenredig is met het 

thermisch gemiddelde van de mangaanspin <Sz>, dat evenwijdig staat aan het 

magneetveld. Op deze manier wordt een uitdrukking afgeleid voor de effectieve 
spinsplitsingsfactor g* die er zo uitziet: <vgl. fll) 
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. . . ) x <S > z (2.15) 

Hierin is x het mangaanpercentage ; g; is de g factor die ook bestaat 

in zuiver CA en is alleen afhankel~k van de Fermi-energie EF en de elementaire 

bandparameters. f is een functie van de elementaire bandpararneters, waaronder 

de exchangetermen, en van EF (en daarmee van de electrenenconcentratie Ne). 
<S.> kan benaderd worden met een gemodificeerde Brillouinfunctie (f8): z 

<Sz> = Seff.B5/2 [5!1BB ] (2.16) 
kBTeff 

De interactie tussen de mangaanionen wordt in rekening gebracht door in de 

Brillouinfunctie een effectieve verzadigingswaarde van de spin Seff en een 

effectieve temperatuur Teff in te voeren. Zonder deze interactie zouden deze 

grootheden gel~k zijn aan respectievel~K 2,5 en de werkel~ke temperatuur. 

s
512 

is de Brillouinfunctie (app.V). 

Seff en Teff kunnen worden verkregen door curvefitting toe te passen op rnagne

tisatiemetingen. Zo kan voor iedere temperatuur een Seff en een Teff waarde 
worden verkregen. In berekeningen is het handig om een analytisch verband 

te hebben tussen de effectieve grootheden en de werkel~ke temperatuur. WU 

zullen daarvoor de volgende lineaire benaderingen gebruiken : 

(2.17) 

(2.18) 

Hierin is T de werkel~ke temperatuur. De parameters met index nul stellen 

de waarden van de fitparameters voor bU T=O. S is dimensieloos, T heeft 
0 0 

de dimensie van temperatuur. s1 stelt de temperatuurgradiënt van Seff voor, 
met dimensie T-1. T1 is dimensieloos en stelt de afwiJking ten opzichte van 

1 voor van de temperatuurgradiënt van Teff' 
Voor zuiver CA is g* gel~k aan g*. g* heeft, via de elementaire bandparameters, 

0 0 
een zeer zwakke temperatuurafhankel~Kheid en mag in het temperatuur- en magneet-

veldgebied van interesse als constant worden beschouwd. De spin-Landausplit

singsverhouding V is dan ook constant. Voor CMA is de situatie geheel anders. 

Reeds bij lage x waarde wordt de tweede term in (2.15) dominerend. De term 

is evenredig met <Sz>/B. Uit (2.16) blt~t dat dit quotiënt sterk temperatuur

en rnagneetveldafhankel~k is. Het resultaat is dat g''' en -y snel veranderende 
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Fig. 2.2 a(boven): "\) als functie van de temperatuur voor CA- - en CMA· ---

De nulpunten in de SdH amplitude van CMA treden op als V halftallig is. 

Fig. 2.2 b(onder) : SdH amplitude als functie van de temperatuur voor CA----
en CMA---
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functies van B en T worden. (fig. 2.2a). Voor CA voldoet de SdH amplitude bU 
een constant magneetveld aan 

A(T) 

A(T=O) 
= 

sinh(m~~TB-I) 

( grondhannonische, r= 1) 

(2.20) 

De stippellijn in fig. 2.2b toont dit verband. Voor CMA geldt 

A(T) 

A(T=O) 
= 

rn~~TB-l cos(IT).) (T)) 
( 2. 21) 

cos(TIV(T=O)) 

Dit verband wordt voorgesteld door de getrokken lijn in fig. 2.2b. We zien 

dat steeds wanneer V halftallig is de SdH amplitude van de grondharmonische 
nul wordt. Bij deze T (en B) waarden wordt dan geen SdH signaal meer waargenomen, z 
tenzij de niveauverbreding zeer gering is. In zo'n situatie is zeer ruim voldaan 

aan de voorwaarden (2.12b en c) en kunnen hogere harmonischen waarneembaar 
worden. We zien dan een SdH signaal met de dubbele frequentie. In fig. 2.3 

zijn voorbeelden gegeven voor de ligging van de minima van de spingesplitste 

• Landaubanden in de situaties))9: en ',)=3/2. 

(n+l)+ 

n+l ..-----+ n+l (n+2) fig. 2.3 
+ n Landauniveaux 

n ______ + 

n-1 -----+ 

(n+l) bij een spinsplitsings-

+ nulpunt. 

1= 
(n-1) 

n 

n 

n-1 

\; + (n-2) 

I (n-1) 

'\) = 1/2 v = 3/2 

2.3 Meetmethode 

Het SdH effect wordt gemeten aan een rechthoekig sample van de te bestuderen 

halfgeleider (fig. 2.4). Het sample wordt in een cryostaat geplaatst die het 
sample op de gewenste temperatuur brengt (typ.:l tot lOK). De magnetoweerstand 

wordt gemeten door een constante stroom door het sample te sturen en de spanning 

te bepalen als functie van het magneetveld. Het magneetveld wordt opgewekt 

door een (eventueel supergeleidende) electromagneet. De rnagnetoweerstand die 

men dan meet zal voomarneliJK bestaan uit de monotone klassieke magnetmveerstand 

met daarop gesuperponeerd de kleine <.1p/ fo is meestal kleiner dan 1%), in 
1/B periodieke,SdH oscillaties. 



-11-

Om de oscillaties te versterken ten opzichte van de ondergrond past men magneet
veldmodulatie toe volgens: 

(2.22) 

BDC is het hoofdveld dat men langzaam laat veranderen, 
van het modulatie veld met frequentie W • 

B is de amplitude m 

De gemeten spanning wordt toegevoerd 

aan een synchrone detector (loek-in 

amplifier) die afgestemd is op U) . m 
Dit is de lf modulatietechniek. Kiest 

men B niet te hoog dan is het effect m 
dat de afgeleide van de weerstand naar 

m 

B wordt verkregen. Stemt men de synchrone 

detector af op 2 W dan wordt de tweede 
m 

afgeleide verkregen. De oscillaties 

worden daardoor ten opzichte van de 

klassieke magneroweerstand versterkt. 

(fig. 2.5). Nadere details over de modu-

larietechniek zijn opgenomen in app.II . 

Meestal wordt de (laatstgenoemde) 2f modu

latietechniek toegepast. 

synchrone detector 

~ st:tu:rrbrcn 
• {DJ r~ 

LwwJ Trafo 

fDr 
1000 - : 

~ 1 

i \. \.. 

Stroombron Q) 

sample jf\ t :~~ 1\ I 
A 

._V 1\~ ~ 

fig. 2.4 Vereenvoudigde 
sampleschakeling 

tj -"-'l\f\ ' I. 
-B 

x-y recorder 
!0 

_., ~tBleJ mltrn. 
~ ./ 

Voeding 

Hoofdveld-

wikkelingen 

de enkele pijltj2s duiden DC , de dubbele pijltjes AC signalen aan. 

fig. 2.5 Principe van een SdH meetopstelling 

I 
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Om anisotropie te kunnen bestuderen moet het magneetveld in verschillende rich

tingen ten opzichte van de kristalassen kunnen worden aangelegd. Door middel 

van röntgendiffractie wordt vastgesteld hoe de kristalassen in het sample 

georiënteerd zijn. 

2.4 Gegevens uit SdH metingen 

We geven een overzicht van de belangrijKSte gegevens die aan SdH metingen ont

leend kunnen worden. 

1) Informatie over de vorm van het Ferrni-oppervlak. De SdH frequentie F is 

daaraan gerelateerd via (2.13a). Hieruit kan de electronenconcentratie Ne 

berekend worden. Volgens het Bodnarmodel (t3) is het Fermi-oppervlak van CA 

een prolate ellipsoide met hoofdassen c en a(<c). De electronenconcentratie 

volgt dan uit : 

Ne= 5,653.1021 . F(Blc). ~(B//c) (m-3) (2.23) 

De twee waarden van F (in Tesla) zijn respectievel~K de SdH frequentie wanneer 

het magneetveld loodrecht op de kristallografische c-as staat en de SdH frequentie 

wanneer het magneetveld evenwijdig aan de c-as staat. De grootheden worden 

ook wel aangeduid als F(90) en F(O) waarbij het getal tussen haakjes de hoek 

tussen B en de c-as voorstelt. 

De SdH periode kan in het algemeen goed worden bepaald. 

Absolu!e_p~r~oia~e!ing: Men bepaalt de 1/B waarden die corresponderen met 
magnetoweerstandsmaxima en zet deze uit tegen gehele getallen. De helling 

van de rechte door deze punten is de SdH periode P = 1/F. Bij een goed sample 
kan de nauwkeurigheid beter dan 0 , 5% zijn. 

Rela!i~v~ pe~i~d~~t~~: Kleine periodeveranderingen lQJODen zeer nauwkeurig 
worden bepaald, als de fasefactor ~ uit (2.10) niet van de magneetveldoriën

tatie ten opzichte van de kristalassen of de stroomrichting afhangt (het eerste 

is wellicht niet het geval bij CA samples met electronenconcentratie beneden 

ca. 5.lo23m-3). Voor een met een bepaald Landauquanturngetal samenhangend 

magnetoweerstandsmaxirnurn geldt: 
B = F 
n n + ~ 

(2.24) 

voor twee verschillende magneetveldoriëntaties geldt dan (omdat we kijKen bij 

dezelfde waarde van n): 
F2 = F1. B2/B1 (2.25) 

De relatieve periodemeting heeft daardoor een nauwkeurigheid die vergel~Kbaar 

is met de nauwkeurigheid waarmee de magneetvelden B1 2 bepaald kunnen worden , 
en dat is bij een goed sample beter dan 0,1%. 
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Een andere grootheid die gerelateerd is aan de vorm van het Fermi-oppervlak 

is de effectieve cyclotronmassa m (app.II). Deze volgt uit de ternperatuurafhan
c 

kel~Kheid van de SdH amplitude bU constant magneetveld en constante cos~nv). 

Er geldt volgens (2.11): 

br(T1,B) Tl 
= 

br(T2,B) T2 

sinh(rpm~T2 B-l) 
sinh(rpm~T 1 B-l) 

(2.26) 

Uit een set amplitude en temperatuurcombinaties kan met parameterschatting 

m'" = m /m gevonden worden. c c 0 

2) Informatie over de g* factor. 

In bepaalde gevallen kan de g* factor direct bepaald worden. Indien spinsplitsing 
waarneembaar is, doordat hogere harmonischen (r ~ 2) zichtbaar zUn, zouden 

de rnagnetoweerstandsrnaxirna corresponderend met spin up ( +) en spin down (-) 

apart gelocaliseerd kunnen ~vorden; men zou dan de volgende formule kunnen 
toepassen 

I 'V = F/B~ - F/B~ 
2rn 
_Qy 

m • 
c 

(2. 27) 

Deze methode is echter zelden toepasbaar en bovendien onnauwkeurig. Ook is 

het rnoeil~K om de Landauniveaux te identificeren. Men kan dan geen verschil 

zien tussen )) en 1- V en evenmin tussen ')) en ).) ~ m (m geheel) . ( f.4). 

De situatie V= m +~kan wel zeer goed herkend worden door het verdwijnen 

van alle oneven harmonischen uit het SàH signaal en wel met name de grondharmo

nische. In situaties waarin alleen de grondharmonische waarneembaar was verdwijnt 

het SdH signaal dus volledig. Dit is van groot belang voor het onderzoek aan 
semimagnetische halfgeleiders. 

3) De Dingle temperatuur. 

Deze grootheid is rnoeilt~ te bepalen. Een methode is curvefitting van het 

gemeten SdH signaal met TD als fitparameter (f.4). Een andere rnogel~Kheid is 

parameterschatting met behulp van een set amplitude en magneetveldwaarden, 
bU constante temperatuur. Als cos ( r nv) constant is geldt: 

1.. -1 exp ( rm~ pT DB 2 ) 

exp(rm~pTDBÏ 1 ) 
sinh(rm~~TBz 1 ) 
sinh(rm~~TBï 1 ) 

(2.28) 
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Algemene opmerkingen: 

Bij semimagnetische halfgeleiders is cos(rrrw niet constant. Men moet deze 

grootheid dan kennen om m~ en TD te kunnen bepalen volgens respectievel~K 

(2.26) en (2.28). In enkele gevallen is het mogel~K om m~ van een S.M.S.C. 

volgens (2.26) te bepalen. In het beschouwde temperatuurgebied kunnen soms 

twee temperatuurwaarden gevonden worden waarvoor de SdH amplitude maximaal 

is. \-Je mogen dan aannemen dat die temperaturen niet veel afwiJKen van die waarden 
waarvoor v geheel is (fig. 2.2 ). 

Indien een sample niet homogeen is zal de SdH frequentie uit meerdere camponen

ten bestaan , met verschillende amplitude en frequentie. Voert men dan zonder 

meer plaatsel~Ke amplitude en periodemetingen uit dan kunnen de resultaten 

daardoor zeer onnauwkeurig worden. Dit geldt in het bijzonder voor amplitude

vergel~King bij verschillende magneetvelden, zoals voor bepaling van TD nodig 

is, en in wat mindere mate voor amplitude vergel~King bij variërende tempera

tuur, zoals voor bepaling van m'". Wat men bij zo'n signaal als de periode moet 
c 

aanmerken wordt onduidel~K. De localisatie van spinsplitsingsnulpunten wordt 

bemoeil~Kt. Deze effecten komen aan de orde in hoofdstuk 4. 

2.5 De gebruikte SdH meetopstellingen 

Opstelling I (Kamer NL 02.01) 

Deze opstelling bestaat uit een glazen heliurnbadcryostaat. De laagste tempera

tuur die met afpompen van het heliurn bereikt wordt is ca. 1,3K. De hoogste 

temperatuur is ca. 4,4K. Deze wordt bereikt bij een geringe overdruk(meer dan 

0,2 atm. is niet toelaatbaar!). De electramagneet heeft een maximaal veld 
van 2,1T. (f.5). 

Opstelling II (Kamer ND 02.09) 

Deze opstelling wordt beschreven in rrüjn stageverslag !f.6). Tijdens dit afstu

deerwerk zijn enkele wijzigingen aangebracht die besproken worden in hoofdstuk 
6. Het sample bevindt zich in een met heliurngas gevulde buis welke omgeven 

wordt door een met vloeibaar helium gevulde mantel. Het temperatuurgebied 

1,5 tot 4,2K wordt bestreken door afpompen van het gas boven het vloeibaar 

heliurn in de mantel. Het temperatuurgebied 4,2 tot 20K wordt bestreken door 

het helium op 4,2K te h::l:da1 en een stroom te sturen door een verwarmingsspiraal 

die om de samplehouder gewikkeld is. Door het warmtelek naar de mantel op 

4,2K stelt zich spontaan een temperatuurevenwicht in. De electramagneet heeft 
een maximurn veld van 1,65T. 

Opstelling III (Kopzaal NL) 

Een beschrijving van deze superspoelopstelling is te vinden in het afstudeer
verslag van C. de Meijer (f.7). Er is alleen gebruik gemaakt van de insert voor 



het temperatuurgebied van 1,3 tot 4,2K. De superspoel heeft een maximaal mag

neetveld van ongeveer S,ST. 

De metingen voor het zerofieldsplittingonderzoek werden uitgevoerd met opstel
ling I. Alle overige metingen werden uitgevoerd met opstelling II met uitzon
dering van enkele metingen ten behoeve van het onderzoek naar de tweede SdH 
periode in CA samples, welke met opstelling III werden verricht. 
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3 • DE INVLOED VAN SUPERGELEIDEND CONTACTI1ATERIML 

3.1 Inleiding 

Een halfgeleidersample waaraan Shubnikov-de Haas (SdH) metingen gedaan moeten 

worden, wordt meestal voorzien van vier contacten. De contacten op de kopse 

kanten zijn verbonden met de stroombron. De contacten op de z~Kant zijn verbonden 

met de detectie-electronica (paragraaf 2.3). 

Deze in fig. 3.1 geschetste vierpuntsaan

sluiting maakt het mogel~K om stroomloos 

te meten. De typische afinetingen van het 

sample zijn 8 x 1 x 0,5 rnm. De typische afine

tingen van het soldeer: een halve bol met 

een straal van ca. ~. De vier geëmail

leerde koperdraden hebben een diameter van 

100~. ZU worden met een geschikt soldeer

materiaal aan het sample bevestigd. 

v+ -V 

I+ / ... ., ... r::JI V------

fig. 3.1 Vierpuntsaansluiting 

Geschikte soldeermaterialen zijn: In, Sn en de legeringen: Cd0,5In0 ,5 , 

Pb0,4sn0 ,6 en Bi0,525Pb0,32sn0,155 . Het laatste materiaal wordt Rosemetaal ge
noemd. T~dens een SdH meting aan een CMA sample met x=0,0025 werd een signaal 

waargenomen dat schematisch weergegeven is in fig. 3.2. De waarde van het 

magneetveld waarbU de storing optrad bleek sterk temperatuurafhankel~K te 

zt~. Dit is weergegeven in fig. 3.3. 

-

fig. 3.2 de storing in een 2f meting fig. 3.3 B,T verband voor de storing 

t 
v2f 

T 

(K) 
<a.u. 1_ 12(<Tl) 

Î ~ ,., 
' ' I ' : ' ' 

j_- . _, ' ' ---r I ? 

' ' 

~ 
' ' ....... 

! 
8sl B ~ ~s2 
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Er bestond interesse in de oorsprong van dit signaal omdat vermoed werd dat 

het een effect was dat te rnaken had met de aanwezigheid van mangaan in het 

sample. Zo werd gedacht aan een magnetische faseovergang in de halfgeleider. 
In de volgende paragrafen zal worden uiteengezet dat de storing goed te verklaren 

is door het optreden van supergeleiding in het contactmateriaal 1;vaarmee de 

soldeerverbindingen gelegd worden. De storing verschijnt dan bij die magneetveld
waarde waarbij de supergeleiding verstoord wordt en de contacten overgaan in 
de normale toestand. 

3.2 Verschillende typen supergeleiding 

Supergeleiding is de naam voor een thermodynamisch reversibele toestand waarin 

een aantal stoffen kan verkeren. De toestand treedt op beneden een bepaalde 
kritische temperatuur T en is onder andere gekenmerkt door een vrijwel volledige 

c . ' 
afwezigheid van electrische weerstand (El-3). De supergeleidende materialen 

worden op grond van hun gedrag in een magneetveld onderscheiden in verschillende 

typen. De zogenaamde spatial flexibility parameter X (El) speelt bij dit onder

scheid de hoofdrol. Bij benadering is K gel~K aan het quotiënt van de indring
diepte van een magneetveld in de supergeleider bij T=O : A en de coherentie-

a 
lengte ~G 

(3.1) 

X is een materiaalconstante. Het gedrag van een supergeleider in een magneet

veld wordt gerepresenteerd met een fasediagrarn. Voor de drie belangr~Kste 
typen is hieronder het fasediagram gegeven(fig. 3.4a,b,c) 

Hf Type I a 

H N c 
Hc3 

Hc2 

1<< 1 
~ 1,69. (2) 

fig. 3.4a 

H f Type I b 
N 

T-

1 <K< 1 
1o 

(2)~ 1,69. (2) 2 

fig. 3.4b 

H c 

Type II 

1 1< > ---....--
(2)~ 

fig. 3.4c 

iH 

c 
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H is het thermodynamische kritische magneetveld. Dit is evenredig met de 
c 

wortel uit het verschil in vrije energie van de normale en de supergeleidende 

toestand. Voor type I geldt: 

H (T) = H ( 0 ) . [1 - .I:_ J (3 . 2) 
c c T2 

c 

Bij type I a gaat de zogenaamde superfase (S) direct over in de normale toe

stand (N) bij H = H . De S-fase wordt gekenmerkt door een perfect diamagnetisme c 
(Meissner effect). Bij Type I b bestaat er tussen deS- en deN-fase de zoge-

naamde oppervlaktesupergeleidingsfase (Oi). Bij een kritisch veld Hc3 gaat 

deze fase over in deN-fase. Dea-fase heeft een dunne supergeleidende laag 

aan het oppervlak van het materiaal. Het diamagnetisme beperkt zich tot deze 

laag en is daarom macroscopisch gezien zeer gerL~g. Bij type II treedt de 

zogenaamde vortexfase (V) op. Deze treedt reeds in bij H 1 (<H ) en dt1urt voort c c 
tot Hc2 (>He). De V-fase is gekenmerkt door een geleidelijk afnemend diamagnetisme 

(bij Hel nog perfect, bij Hc2 vrijwel verdwenen), hetgeen zijn oorzaak heeft in 
het ontstaan van normale filamenten (vortices) in de supergeleidende omgeving. 

Bij Hc2 treedt de a -fase in welke bij Hc3 overgaat in de N-fase. 

Ook type I supergeleiders kennen een H 
2 

(<H ) die alleen betekenis heeft 
c c 

als magneetveld waarbeneden altijd supergeleiding in de bulk moet ontstaan 

(onderkoelingsveld). Dit geldt ook voor Hc
3 

in type I a supergeleiders voor 
de c:r -fase. 

Het gedrag van de verschillende kritische velden als functie van X is weergegeven 

in fig. 3.5. Er geldt : 

1 
H 

N 

')(____. 

f • • • 
Type Ia Ib Type II 

fig. 3.5 Kritische velden 

(3.3) 

l 

H = (2 )( r'2 
c2 

(3.4) 

H ~ 1 
cl (210 ;!z 

lnOO .He (3.5) 

De parameter 1< is in het algemeen 

een functie van de temperatuur. 
Daardoor kan een supergeleider 

bij een bepaalde temperatuur in 

ander type overgaan. Hcl, 2,3 
voldoen daarom ook niet aan een 
soortgel~Ke formule als (3.2) 
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Deze theorie is geldig voor configuraties waarin de ontmagnetiserende factor 

gel~K aan nul is en onder de voorwaarde dat de afmetingen van de supergeleider 

veel groter zijn dan de coherentielengte l G. 

voorÈ_eelden v~ §:_~J~ing~n _:_ 
- als de ontmagnetiserende factor niet gel~K aan nul is daalt Hc3 en in de 

S-fase ontstaat de zogenaamde interrnediate state: het materiaal verdeelt 

zich in normale en supergeleidende gebieden (niet te verwarren met de vortex

fase!). 

-als de afinetingen in de grootteorde van 'JG komen zullen de onderscheiden 

tussen de typen supergeleiders vervagen, te~jl He zal stijgen, ruwweg evenre

dig met het omgekeerde van de afinetingen. Gezien de grootte van de contacten 

(zie paragraaf 3.1) is dit voor ons van geen belang. 

Nab~~e~d~ei_f~c!_ _:_ (Proximity-effect) 
Door diffusie van zogenaamde Caoper-pairs uit een supergeleider in een materiaal 
dat een raakvlak heeft met de supergeleider kan in het rakende materiaal 

ook supergeleiding optreden. Dit gebeurt in een laag waarvan de karakteristieke 

breedte ruwweg evenredig is met de gemiddelde vrije weglengte van de electronen. 

Onzuiverheden: 

Bij een zeer zuiver materiaal is het temperatuurtraject vJaarover de faseovergang 

zich afspeelt zeer klein (<10-4K). Hoe meer onzuiverheden het materiaal bevat 

hoe groter het temperatuurtraject wordt (E3). 

3.3 Metingen 
Om de oorsprong van het ln de inleiding(paragraaf 3.1) genoemde signaal vast 

te stellen zijn metingen ui~gevoerd aw1 CA, CMA, InSb en koper samples met 

de soldeermaterialen : Rosemetaal en zuiver In. De beide soldeermaterialen 

zelf zijn ook doorgemeten. In een later stadium is,als alternatief voor het 

bij een lage temperatuur smeltende Rosemetaal, ook de legering van 50%Cd en 

50%In bestudeerd. We zullen de storing ten gevolge van de faseovergang in 
het contactmateriaal verder aanduiden als het ;'supergeleidend contact signaal", 

afgekort tot S.G.C. signaal. 

De samples zijn aangesloten volgens fig. 3.1 (vierpuntsmethode) of volgens 

fig. 3.6 (tweepuntsmethode). De soldeermaterialen zijn aangesloten volgens 

fig. 3.7 en dezelfde typische afinetingen als de halfgeleidersamples. Het 

genoemde kopersample was draad met een lengte van 8mm en een diameter van 

300Jlm. 
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V 

fig. 3.6 tweepuntsconfiguratie fig. 3.7 aansluiting soldeermat 

De metingen \vorden in tvJee groepen verdeeld: 

a) meting van de spanning (V+ - V-) = V bij constante stroomsturing terwijl 

de temperatuur constant blijft en het magneetveld variëert. We kunnen gebruik 

maken van de volgende varianten: 

a.0 directe DC meting : Y= (V(B))T 

a.l lf modulatietechniek: 

a.2 2f modulatietechniek: 

Y = @v<B)] 
L dB J T y ='~ 2V(B)l 

[ dB 2 ~I T 

Hierin stelt Y het signaal voor dat we na de bewerking (zie paragraaf 2.3) 

verkrijgen. 

b) meting van de spannLîg V terwijl het hoofdmagneetveld BDC constant blijft 

en de temperatuur variëert. We kunnen weer gebruik maken van drie varianten: 

b.l : lf modulatietechniek : y =b:lV(T) 
b.0 : directe DC meting : Y = (V(T))Bnc - j 
b. 2 : 2f modulatietechniek : L dB BOC y =rd 2V(T)

~- dB 2 

Om verwarring te voorkomen: bij metingen b.l en b.2 

modulatie en niet om temperatuurmodulatie! 

- - BDC 
gaat het ook om magneetveld-

Het S.G.C. signaal treedt op bij een magneetveld1.vaarde die een functie van 

de temperatuur is. Om dit verband nauwkeurig vast te stellen zijn de metingen 

b geschikter dan de metingen a. De a.0 meting wordt gedomineerd door de grote 

klassieke magneroweerstand van de halfgeleidersamples. De meting b.0 zou 

zonder S.G.C. signaal alleen de kleine temperatuurcoëfficiënt van de weer

stand van de halfgeleider laten zien. De metingen a.l en a.2 tonen het SdH 

effect als functie van het magneetveld. Dit is een snel veranderende functie. 

Daardoor wordt na~~eurig localiseren van het S.G.C. signaal bemoeil~Kt. 

Het SdH effect is echter een langzaam veranderende functie van de temperatuur 

en stoort de metingen b.l en b.2 weinig. Het S.G.C. signaal gedraagt zich 

bij stijgende B vrijwel hetzelfde als bij stijgende T. 
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We kunnen dit voorstellen door 

Y = Y(B,T) ~ Y(B + cT) S.G.C. 

Hierin is c een te bepalen constante. Voor het S.G.C. signaal komt magneetveld

modulatie daarom overeen met ternperatuurmodulatie. Het S.G.C. signaal is 

voor de zes meetmethoden gestyleerd \veergegeven in fig. 3. 8. 

y 

y 

y 

a.0 

a.l 

l 

a.2 

I 

.~ 

·"' . ' • I 

'I ~\ (\ l • -, 
: : : '\) I I ' V \." , 

a metingen : T is constant 

Y(Ti) getrokken lijn 

Y<T2) stippellijn 

y 

y 

y 

b.0 

I 
I 

-------' ~ 

b.l 

b.2 

I I 

, ... \ 
' ' ' ' 
' ' ' I 

i '. 

I 

!\ 
I I 
: I 

' ' 
\( 
I I 

' ' \"1 

I 

V 
i 

b metingen : B is const. 
Y(B1) getrohl<en lijn 

Y(B2) stippellijn 

Fig. 3.8. Model

signalen zoals 

gemeten aan vier

punts aangesloten 

CA en CMA samples 

gesoldeerd met 

Rosemetaal. Langs 

de y-as staat 

de detector output 

Y; langs de x-as 

staat in de linker

kolom het magneet

veld en in de 

rechterkolom de 

temperatuur. 

De plaatsen waar 

het supergeleidend

contact signaal 

verschijnt zijn 

aangeduid met ''SGC''. 

Het Shubnikov-de Haas 

effect is aangeduid 
met "SdH". 
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Een voorbeeld van een meting (a.2) van het supergeleidend contact signaal is 

opgenomen in appendix III. 

We gaan nu verder met een overzicht van de belangr~Kste gegevens uit de expe

rimenten. 
3.3.1 Vierpuntsmetingen aan CA en CMA met Rosemetaalcontacten. 

1) Het gedrag van de meeste onderzochte samples is volgens fig. 3.8. 

2) Enkele samples geven een geinverteerd effect. BU daling van de temperatuur 

beneden Tc neemt de gemeten spanning toe. 

3) Alle samples geven bU hoge magneetvelden (>0,5T) een verschil in S.G.C. 

signaalgrootte als de magneetveldrichting wordt omgekeerd (commutatie van 

B). Dit treedt het sterkst op in de transversale situatie (Bli). Het resulteert 

soms in het inverteren van het S.G.C. signaal. 

4) Enkele samples vertonen het S.G.C. signaal niet bU lage magneetvelden(<O,lT). 

5) Het S.G.C. signaal manifesteert zich niet altUd als een enkelvoudige stap 

in de gemeten spanning. Enkele samples tonen een meervoudige stapjesstructuur. 

6) Alle samples vertonen een verbreding van de stap naarmate men het magneetveld 

verhoogt. Dit resulteert bU metingen met modulatietechniek in een lagere ampli

tude van het S.G.C. signaal. 

7) Een belangrijK feit is dat de amplitude van het S.G.C. signaal recht even

redig is met de meetstroorn. Een interpretatie als een verandering in een therma

spanning vlordt daardoor onwaarschijnl~K. 

8) Er is gezocht naar een correlatie tussen de amplitude van het S.G.C. signaal 

en de genormeerde klassieke magnetoweerstand van de samples (appendix III). 

Zo'n correlatie is niet aantoonbaar. 

3.3.2 Tweepuntsmetingen aan CA en CMA met Rosemetaalcontacten. 

1) Het gedrag is altUd volgens fig. 3.8. De S.G.C. signalen zUn belangrijK 

sterker dan bU de vierpuntsmethode. Verschijnselen zoals onder 2) t/m 4) komen 

nooit voor. Punten 5) t/m 8) blUven gehandhaafd. 

3.3.3 Directe meting aan Rosemetaal. 

1) het gedrag is volgens fig. 3.8 met als verschil dat er geen SdH effect 

is en dat de klassieke magnetoweerstand veel geringer is. 

Ten aanzien van punten 2) t/m 4) kan worden opgemerkt dat er geen invertering 

voorkomt en dat magneetveldcommutatie geen invloed heeft. BU B=O treedt 

consequent het grootste signaal op. 

5) en 6) De verbreding van het signaal is groter dan bU de CA en CMA samples. 

7) blijft gehandhaafd en 8) is niet van toepassing. 
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3.3.4 Metingen aan CA en CMA met In contacten. 

Het S.G.C. signaal verdwijnt volledig. Het verschijnt ook niet b~ T van In. c 

3.3.5 Directe meting aan In. 

De soortel~Ke weerstand van het gebruikte Indium bl~Kt ongeveer duizend maal 

lager te zijn dan van ret gebruikte Rosemetaal (bij 4, 2K en in een zodanig mag

neetveld dat Rosemetaal in de normale toestand verkeert). 

Bij temperaturen lager dan Tc = 3,4K wordt supergeleiding gemeten. 

3.3.6 Meting aan InSb met Rosemetaalcontacten, vierpuntsconfiguratie. 

1) Het S.G.C. signaal is niet meetbaar. 

2) de soortel~Ke weerstand van InSb is veel hoger dan van CA. 

3) De temperatuurcoëfficiënt van de weerstand is erg groot. De klassieke mag

netoweerstand is eveneens zeer groot. 

3.3.7 Meting aan Cu met Rosemetaalcontacten, vierpuntsconfiguratie. 

In het temperatuurgebied waarin we kunnen meten (1,4 tot 15K) is de gemeten 

spanning kleiner dan de meetnauwkeurigheid (eru<ele ~V). 

3.4 Interpretatie 

De experimenten rechtvaardigen de conclusie dat het in paragraaf 3.1 geintro

duceerde, storende signaal in Shubnikov-de Haas metingen toegeschreven mag 

worden aan de faseovergang supergeleidend-normaal die zich voordoet in het 

contactsoldeermateriaal. Een voldoende argument hiervoor is de overeenstemming 

tussen de fasediagrammen van zuiver Rosemetaal (daarmee wordt bedoeld de dia

grammen die de temperatuur en het magneetveld aangeven waarbij de storing wordt 

waargenomen) en van CA en CMA samples met Rosemetaalcontacten. We zullen nu 

aangeven hoe de supergeleidende contacten het S.G.C. signaal kunnen veroorzaken. 

3 .4.1 'Th1eepuntsconfiguratie. 

De spanning wordt gemeten over sample èn contacten. De grootte van het S.G.C. 

signaal is nu evenredig met de relatieve weerstandsbijdrage van de contacten. 

Gezien de gel~Ke grootteorde van~ voor Rosemetaal en CA (CMA) is de gemeten 
stap van enkele procenten in overeenstemming met de verwachting. In tabel 

3.1 zijn enkele meetresultaten van de soortel~Ke weerstand van verschillende 

voor ons interessante materialen bij ell<aar gebracht. De waarden gelden bij 

een temperatuur van ongeveer 9K. 



Materiaal t' (Ohm.m) 

In 10-lU 

Rosemetaal 10-7 

cdo,sino,s 10-7 

In Sb 10-5 

cd3As2 3.10-7 

CMA 3.10-7 

Cu 5.10-ll 

Tabel 3.1 meetresultaten 

soorteltJ"ke vJeerstand b:tj 9K 
I 
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3.4.2 Vierpuntsconfiguratie. 

De verklaring voor de vierpuntsconfigu

ratie is gecompliceerd. In het ideale 

geval waarin de homogene contacten sym

metrisch geplaatst zijn, de stroomverdeling 

uniform is, het sample homogeen en de 

soorteltJ"ke weerstandstensor isotroop 

en de magnetmveerstand niet negatief, 

is alleen een normaal stapje b~j de 

kritische B en T mogel~1<:. De zogenaamde 

'
1partial shunting11 (f.S) van de effectieve 

afstand tussen de spanningscontacten wordt opgeheven bU de faseovergang van 

supergeleidend naar normaal in het soldeer. Eventueel zou het diamagnetisme 

van de soldeerbolletjes voor enige afscherming van het magneetveld kunnen 

zorgen. BU het verdwijnen van het diamagnetisme zou dan het magneetveld plotse

ling sterker worden. Een halfgeleider met positieve magnetoweerstand zal dan 

meer weerstand krijgen. Aangezien Rosemetaal een type II supergeleider is neemt 

het diamagnetisme maar heel geleideltJK af en bovendien continu (van Hel tot 

Hc2). Een dergeltJ"ke uitleg van het S.G.C. signaal is daarom niet plausibel. 

Bovendien hebben wij uit metingen aan samples die zowel het S.G.C. signaal 

als Shubnikov-de Haas effect vertoonden kunnen vaststellen dat het magneetveld 

door de supergeleidende Rosemetaalcontacten niet meetbaar verzwakt werd. De 

gemeten SdH periode is voor magneetvelden waarbij het contactmateriaal superge

leidend is niet verschillend van de gemeten periode voor magneetvelden voorbU 

het S.G.C. signaal waarbU de contacten normaal zijn. In de boven geschetste 

ideale situatie blüft dus alleen het partial shunting effect als verklaring 

over. BU afwiJKing van deze ideale situatie ontstaan meer mogeltJKheden om het 

S.G.C. signaal te verklaren, met inbegrip van de signalen die af~~en van 

fig. 3.8. 

1) Asymmetrisch geplaatste spanningscontacten: er kan dan een Hallcomponent 

worden meegemeten(f6). BU supergeleidende stroomcontacten wordt de Hallcomponent 

aan de kopse kanten kortgesloten, bU normale contacten niet. Een Hallcomponent 

kan de inversie van de stap bU hoog magneetveld (paragraaf 3.3.1 punt 3) verklaren. 

2) Niet uniforme stroomverdeling. De wijze ~vaarop de stroom wordt gel.njecteerd 

kan de gemeten sp~ning bel.nvloeden (f6,7). In de normale toestand zal de 

stroom voornameltJ1<: gel.njecteerd worden op de plaats waar de toevoerdraad het 

dichtst bU het sample komt. In de supergeleidende toestand wordt de stroom 

uniform over het oppervlak verdeeld. De gemeten spanning kan dan hoger (!) 

zijn (paragraaf 3.3.1 punt 2). Dit effect wordt geillustreerd in fig. 3.9. 
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v+ -

r+l 
V 

VI 
,. 

(®-I~ I I ~ ~ I ( 
I+ - I+ -

I I 

fig. 3.9a Equipotentiaal- fig. 3.9b Equipotentiaalvlakken 

vlakken met supergeleidende met normale stroomcontacten, die een 

stroomcontacten. soortel~l.<e ~veer stand, vergel:ül.<baar 

met het sample hebben. 

Voor de duidel~Kheid is de situatie in de rechter figuur wat overdreven 

voorgesteld. De invloed van de spanningscontacten is verwaarloosd. 

3) Inhomogeen soldeermateriaal kan aanleiding zijn tot een meervoudige stapjes

structuur. T variëert met de samenstelling (paragraaf 3.3.1 punt 5). 
c 

4) Inhomogeen sample. Dit kan aanleiding zijn tot een magneetveldafhankel~l.<e 

stroomverdeling hetgeen zich uit door het verschiJnen van een Hallcomponent. 

Zo kan het magneetveldcomnu.tatie effect vJorden verklaard. (f8). (paragraaf 3.3 .1 

punt 3). 

5) Anisotrope magnetmveerstand (f5). Door de nab~beid van de supergeleidende 

contacten die diamagnetisch zijn worden mogel~l.< locale magneetveldverstoringen 

opgewekt. De stroomrichting en de gemeten spanning kunnen daardoor veranderen. 

Als het materiaal waarop de contacten zitten een sterk anisotrope magnetoweer

stand heeft kan dit wellicht ondanks het al eerder genoemde feit dat de veld

verstoringen niet groot kunnen zijn (zie vorige pagina) toch een S.G.C. signaal 

geven. 

Punten 1,2 en 4 zijn aanleiding tot effecten die evenredig zijn met de soortel~l.<e 

weerstand van het soldeermateriaal in de normale toestand en verklaren waarom 

Rosemetaal wèl en indium geen supergeleidend contact signaal geeft. Het nog 

te bespreken Cd0 5In0 5 soldeer zou op grond van zijn hoge soortel~l.<e weerstand 
' ' wel een S.G.C. signaal moeten geven evenals het (niet door ons gebruikte) 

gewone Pb0 ,4sn0 ,6 soldeer. 
Het feit dat samples met indiumcontacten geen S.G.C. signaal geven geeft een 
sterk argument tegen verklaringen die met het diamagnetisme van de contacten 

te maken hebben. Indium is een type I supergeleider en vertoont daardoor juist 

een zeer plotselinge afname van het diamagnetisme b~ het kritische veld. 
Het proximity effect komt ook niet als verklaring voor het S.G.C. signaal 
in aanmerking omdat dat zowel b~ indium als b~ Rosemetaal zal voorkomen. 
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3.5 Gegevens en fasediagrammen 

Van een aantal soldeermaterialen zijn de gegevens bü elkaar gebracht in tabel 

3.2. De gegevens zijn deels aan eigen metingen en deels aan de literatuur ontleend. 

Materiaal (Liq.) T (lit) (exp) Be (lit) 
ir( 

Smeltp~t (exp) c 
In 156,7 3,405 3,4 0,0293 0,023 
Sn 232 3, 721 - 0,0309 -

Cdo,5Ino,5 123 L - 3,25 - 0,05 

Cdo 4Ino 6 3,232-3,266 - - -
' ' Rosernetaal 95 L 8,5 8,2-9,0 >2,5 2 

Bi0,525Pb0,32Sn0,155 95 L 8,68 - 1,985(1,3K) -
Woodsmetaal 

Pb0,4Sn0,6 
eenheden 

731 8,2 - >2,4 -
188 L 7,05 - 0,0832 -
K K K T T 

Tabel 3.2 Gegevens over supergeleidende soldeermaterialen 
?~bü T = 1,5 K 

lit. 

f.3 

f.3 

t.ll 

t4 

no 

f.3 

no 

-

Van Rosernetaal, indium en Cd0 5In0 5 zijn de fasediagrammen van de supergeleidil1g 
' ' aan de hand van weerstandsmeting a.2 bepaald. De resultaten zijn weergegeven 

in fig 3.10a,b,c en d. 

3.6 De keuze van het contactmateriaal 

Een supergeleidend contact signaal in een rnagnetoweerstandsrneting kan gernakkelüK 
verkeerd gelnterpreteerd worden. Een interessant voorbeeld daarvan vinden 

we in een artikel vanSkok et al. (f9). Het betreft een magnetoweerstands

meting type a.2 aan InSb. Het sample is voorzien van indiurncontacten. Het 

verschijnen van "oscillaties in de rnagnetoweerstand bU lage magneetvelden, 

onder de condities tw < k8T en w "( < 1" wordt door de auteurs verklaard 
c c 

met quanturnoscillaties van de oppervlakte-impedantie, een verschijnsel dat 

ontdekt is bü metalen (fl2). Een verklaring voor de ternperatuurafhankelu1dleid 

van de piekposities ontbreekt. Het door hen waargenomen signaal treedt echter 

precies op bU de B en T combinaties die behoren bU de supergeleidend-normaal

overgang van indium. (fig. 3.10b) 

In SdH metingen aan CA en CMA kan het S.G.C. signaal van Rosernetaal zeer 

hinderluK zijn, vooral als men ter verrrûjding van Hallspanningscornponenten 

(zie hoofdstuk 4) de tweepuntsconfiguratie moet gebruiken. In de vierpunts

configuratie is het niet altüd storend. Precieze bepaling van SdH amplitude 

en piekposities kan er wel door worden bernoeilüKt. In en Sn soldeer geven 

alleen in de tweepuntsconfiguratie een zeer zwmc S.G.C. signaal bü B<30rnT, 

hetgeen niet storend is. Sn heeft een vrü hoog smeltpunt, hetgeen in iets 
mindere mate ook ~eldt voor ~ewoon lood-tin soldeer. 
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Fig. 3.10c (boven) Fasediagram van Cd0,5In0,5 , transversale configuratie 
Fig. 3.10d (onder) Fasediagram van Cd0 ,5In0,5 , longitudinale configuratie 

Het gearceerde gebied geeft de breedte van de faseovergang aan. 
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Dit kan diffusieprocessen b~ het solderen versnellen zodat de homogeniteit 

van het sample slechter kan worden. Dit is een mogel~Ke verklaring voor het 

optreden van een tweede (hogere) SdH frequentie in sommige samples, een effect 

dat aan de orde komt in paragraaf 4.2. Indium heeft dit nadeel in mindere 

mate maar geeft moeil~K een betrouwbare soldeerverbinding. Cd0,5In0,5 geeft 

gemak.kel~Ker een betrouv1bare verbinding en heeft een vr:U laag smeltpunt. 
Gezien de hoge soortel~Ke weerstand van dit materiaal kan het S.G.C. signaal 

in principe groot zijn maar het kritische veld is veel lager dan b:U Roseme

taal zodat dit soldeer een goed alternatief is in situaties waarin het S.G.C. 

signaal van Rosemetaal storend is. 

3.7 Laagveldverschijnsel 

Bij enkele met Rosemetaal gesoldeerde samples is een ~·Jeede temperatuurafhan

kel~K signaal waargenomen met dezelfde T van ongeveer 8,5K en met een laag 
c 

kritisch veld van ongeveer 80mT. Het effect wordt alleen in metingen met 

modulatietechniek waargenomen en verdwijnt niet als de stroom door het sample 
wordt uitgeschakeld. Het gaat hier vermoedel~K om een inductieeffect in de 

toevoerdraden. Dat wordt veroorzaakt door het plotseling afnemende diamag

netisme van de contacten als het magneetveld de waarde Bel passeert. Er is 

geen systematisch onderzoek naar dit effect gedaan. Verdere gegevens zijn 

opgenomen in appendix 111. 
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4. OVERIGE Ai~OMALIEËN IN SHUBNIKOV-DE HAAS METINGEN 

4 .1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen enkele anomalieën in SdH metingen aan de orde, die 

hun oorsprong vinden in af~JKingen van de ideale sample- en contactgeometrie 

en in inhornogeniteit van het sample. 

Niet_i~e~l~~e~m~tE_i~. 

Bij vierpunts aangesloten samples (fig. 3.1) blijft- het SdH signaal vaak niet 

gel~K wanneer het magneetveld over 180° wordt gedraaid. Het SdH effect is 

dan geen even functie van B. De oneven component kan als Hallspanning worden 

beschouwd. De gevolgen voor metingen aan CA en CMA worden besproken in 4.4. 

Inh~~e~itei_t_:_ 

Met inhornogeniteit wordt bedoeld plaatsafhankelDKe samenstelling. De electro

nenconcentratie van CA en CMA is zeer gevoelig voor af~JKingen in de 

stoechiometrie. Het gevolg is dat in een inhomogeen sample de electronencon

centratie plaatsafhankeli~ is. De SdH periode is direct aan de electronen
concentratie gerelateerd (paragraaf 2.4)-en wordt ook plaatsafhankel~K. Het 

SdH signaal wordt de resultante van verschillende deelsignalen. Een in"de 

meting gernakkel~K te herkennen gevolg is de onregelmatig verlopende amplitude 

als functie van het magneetveld, niet volgens formule (2.11). Bij CMA bestaat 

bovendien de mogel~Kheid dat de mangaanconcentratie niet uniform is (tl). 

De gevolgen van deze effecten ~vorden besproken in 4.3. Enkele CA samples 

geven een SdH signaal dat bestaat uit twee afzonderl~K waarneembare compo

nenten met ee~terk verschillende periode. Een plaatsel~K sterk afwijkende 

electronenconcentratie l~Kt de beste verklaring. Dit karnt aan de orde in 4.2. 

4.2 Tweede Shubnikov-de Haas periode 

4.2.1 In verband met het onderzoek naar de oneven component in het SdH effect 

(paragraaf 4.4) zijn metingen gedaan aan enkele samples met zeer lage elec

tronenconcentratie : ca. 1023m-3. Reeds bij laag magneetveld (<0,5T) vertonen 
deze samples het SdH effect. De periode is hoog: P(O) = 0.2 T-l en 

P(90) = 0,125 T-1. Bij het sample CA64-17-l werd voor B>l,lT een tweede 
oscillatorische component zichtbaar. De camponent bleek periodiek in 1/B 

te zijn met periode P2 = 0,022 T-l (appendix IV). Om de oorsprong van deze 

tweede component te achterhalen zijn de volgende routines toegepast: Er is 

onderzoek verricht naar het vóórkomen van een tweede periode bU andere 
samples. Het sample CA 64-17-1 is in twee stukken verdeeld van ieder 
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4 x 1 x 0,5 mm (gecodeerd als CA 64-17-1-1 en CA 64-17-1-2) om na te gaan 

of het effect wellicht gelocaliseerd moest worden in een gedeelte van het 

oorspronkel~Ke sample. Verder is de tweede SdH component bestudeerd op 

ternperatuurafhankel~Kheid van zijn amplitude, dit om een effectieve massa

waarde aan de component te kunnen toekennen. Er is geprobeerd anisatrapie 

in de tweede periode te meten; de anisatrapie kan van beslissende betekenis 

zijn bij het construeren van een verklaring voor de aveede component. We zullen 

voorafgaand aan een bespreking van de meetresultaten een aantal mogel~~eden 

opsommen voor de verklaring van een tweede SdH component in CA. 

A) Het bestaan van twee extremale doorsnijdingsoppervlakken van het Fermi

oppervlak. De eindige kromming van de zware gatenband in CA (El3) gevoegd 

bij de anisatrapie in de bandenstructuur van CA kan bij lage electrenencon

centraties (< 8.lo22m-3) tot twee extremale doorsnijdingsoppervlakken leiden. 

B) Het bestaan van een tweede geleidingsband met een minimum bti k#O (El4), 

leidend tot een zogenaamde "many-valley" bandenstructuur ,kan eveneens voor 

een tweede extremale doorsnede en dus ook een tweede SdH component zorgen. 

C) Het bestaan van een of meerdere gebieden met een sterk afwi~ende elec

trenenconcentratie binnen het sample. 

D) Aubin et al. (E2) hebben aan CA samples met lage electrenenconcentratie 

twee SdH frequenties gemeten. Zij schrijven de twee componenten toe aan res

pectievel~K de zware gatenband en de geleidli1gsband. 

Voor een beter begrip is het nuttig om even stil te staan bij de bandenstructuur 

van CA. Hiertoe dient fig. 4.0. 

fig. 4.0 Schematische voorstelling 

van de bandenstructuur volgens 

Bodnar van Cd3As2 (CA). Van onder 

naar boven zien we de split-off 

band, de lichte gatenband, de 

zware gatenband (die in dit model 

vrij\vel vlak is) en de gelei- 0 

dingsband. Langs de horizontale 

as staan de golfvectoren k en k . 
z x 

De situatie in de k richtL~g is 
y 

identiek aan die van k . 
x 

Langs de verticale as staat 

de energie, het nulniveau is 

met een stippellijn gemarkeerd. 

I 

-0,8 -on------__; ______ _.. 
8 

8.10 8 . 10 4- k (m -1) 0 
z kx 
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Als het Ferminiveau in de geleidingsband ligt zien we dat de Fermigolfvec

toren kF in de x(of y) en z richting verschillen. Het Fermi-oppervlak is 

een prolate ellipsorde met hoofdassen c = kzF en a = kxF· Deze situatie 
is aanleiding tot de zogenaamde hoofdanisatrapie in de SdH periode. De ver

houding tussen de perioden met B//c en Blc wordt gegeven door : 
PC0)/P(90) = c/a (4.0) 

Draaien wij het magneetveld, terwijl het loodrecht op de c-as blüft staan, 

van de x naar de y richting dan zou de periode volgens het Bodnarmodel tüdens 

deze draaiing niet mogen veranderen. Inderdaad zün de perioden met het 

magneetveld evenwijdig aan de a-as (x-richting) en met het veld evenwüdig 

aan de b-as (y-richting, de b-as is even lang als de a-as!) aan elkaar gel~K. 

Bü tussenliggende richtingen wordt echter een iets verschillende periode 

gemeten. De periode bereikt een locaal minimum als het magneetveld een hoek 

van 45° met de assen maakt. Dit vindt zün oorzaak in het feit dat het Fermi-
. . 

oppervlak een weinig afwijKt van de ellipsorde vorm. Deze afwijKing is het 

gevolg van de invloed van hogere banden. Deze vorm van anisotropie wordt 

''warping'' genoemd. De grootten van deze twee soorten anisotropie hangen 

af van het Ferminiveau en dus van de electronenconcentratie. De hoofdani

satropie manifesteert zich als een periodeverandering die zich herhaalt 

over 180° draaiing van het magneetveld. De grootte neemt toe met afnemende 

electronenconcentratie. De warpinganisotropie manifesteert zich als een 

periodeverandering die zich herhaalt over 90° draaiing van het magneetveld. 

(f6). De grootte neemt toe met toenemende electronenconcentratie. In appendix 

IV is een tabel opgenomen waarin de grootte van beide soorten anisotropie 

voor enkele electronenconcentraties is vermeld. 

4.2.2 Me!_~g~n_e~ i_n!_egE_e.!:_a.!:_i~. 
De tweede SdH periode was alleen bü het sample CA 64-17-1-1 (de ene helft 

van CA 64-17-1) voldoende duidel~K voor nader onderzoek. Een interessant 

gegeven is dat CA 64-17-1-2 (de andere helft) de tweede component in veel 

mindere mate vertoonde. Van CA 64-17-1-1 konden enige gegevens worden verkre

gen over beide soorten anisatrapie en over de effectieve cyclotronrnassa. 

Een voorbeeld van een SdH meting waarin beide componenten fraai te zien 

zün wordt gegeven in fig. 4.1. In tabel 4.1 zün de meetresultaten voor 

verschillende samples gerangschikt. CA 64-17-1-1 was aangesloten volgens de 

hveepuntsconfiguratie met Cdin soldeer. 
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Sample CA 64- 17-1 17-1-1 17-1-1 17-1-1 17-1-1 17-1-1 17-1-2 

Configuratie I 

Dab..un 

pl (0) 

rncl (0) 

P2 <0) 

rn('2(0) 

0,203 

III 

9-10 

I III I III III 

15-10 18-10 23-10 25-10 

0,183 0,204 

0,026 

0,126 0,124 0,118 0,140 0,138 0,126 0,118 

0,0186 0,0176 

pl (90) 

rnc1 (90) 

P2<90) 

rnc2(90) 

0,024 0,022 0,027 0,0142 0,016 0,0255 

0,038 0,035 0,0545 0,057 
~~-------r----+-----~---4----~----+----4------· 
warping
anisatrapie 

(%)van P2 

Samo1e CA 
Configuratie 

warping
anisatrapie 
(%)van P1 

64-17-3 
I 

0,202 

0,015 

0,130 

0,018 

2,2 

64-17-2 64-17-4 56-6-2 

I I III 

0,201 0,201 

0,133 0,114 0,0272 

0,019 0,035 

1,6 

Tabel 4.1 Onderzoeksresultaten tweede SdH periode . 
.,., hier is voor de periode een gemiddelde waarde genomen wegens de slechte 

periodiciteit van het signaal. 
De samples in het onderste gedeelte van de tabel gaven geen tweede periode. 
CA 64-17-3 vertoonde wel, na opwarming veranderende, onregelmatige struc

turen met een hogere frequentie dan van de hoofdcornponent. De gebruikte 
eenheden zijn : P in T-1; rn in rn , de electronmassa voor een vrij electron. 

c 0 
De configuraties zijn gedefiniëerd door J.J. Neve (f6). In configuratie I wordt 
het magneetveld van de c naar de a-as gedraaid, loodrecht op de b-as. In 
configuratie III wordt het veld van de a naar de b-as gedraaid, loodrecht 

op de c-as. In deze configuratie treedt alleen de warpinganisotropie op. 
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De resultaten wijzen erop dat verklaring C) de juiste is. Het verschijnsel is 

slechts bij enkele samples gevonden. Dit incidentele karakter van de tweede 

SdH periode maakt verklaringen A), B) en D),die allen gebaseerd zijn op merkwaar

digheden in de bandenstructuur van CA,onwaarschijnl~K. Het niet reproduceer-

baar gedrag na opwarming van het sample tot kamertemperatuur, zoals gebeurde 

bij CA 64-17-1-1 tussen de vermelde meetdata, wijst mogel~K op een diffusie 

van bijvoorbeeld soldeermateriaal in het sample. Dit werkt als donormateriaal 

zodat locaal de electronenconcentratie wordt verhoogd. De bij P2 behorende 

electronenconcentratie van 1,5.1024m- 3 is ongeveer 15 maal hoger dan de 

electronenconcentratie die behoort bij de hoofdperiode. Het diffusieproces 

zal echter niet leiden tot een gebied van uniform hogere electronenconcentratie 

maar tot gradiënten. Het gevolg daarvan is dat de signalen onregelmatig worden. 

(tl5). Verdere argumenten voor verklaring C) z~~: 

- De hoofdanisotropie van r2 is waarschijnl~K volgens Bodnar. 

- De effectieve massa mc2 past bij r2 volgens het Bodnarmodel. Tabel 4.2 geeft 

enkele voorbeelden voor CA 64-17-1-1 

r2<90) 'mc2(experimenteel) (Bodnar) 

0,0222 0,038 0,0410 

0,0269 0,035 0,0384 (eenheden 
zoals in 

0,0142 -0,055 0,0504 tab. 4.1) 

0,0160 0,057 0,0477 

Tabel 4.2 Vergel~King van gemeten effectieve 

massa met de door het Bodnarmodel voorspelde waarde 

- Met het magneetveld loodrecht op de c-as wordt een anisotropie van het 

v7arping-type (t6) gemeten, met een grootteorde die overeenkomt met een 

waarde die een normaal CA sample met een electronenconcentratie van 
24 -3 1,5.10 m zou geven. 

Een aantal metingen aan CA en CMA samples is gecontroleerd op het tweede 

periode verschijnsel. BU het sample 4CMA5-2-3As wordt in de buurt van een 

spinsplitsingsnulpunt een oscillatorisch verschijnsel gevonden met ongeveer 

drie maal zo lage periode als de hoofdperiode van dat sample. Het is slechts 

in een zeer beperkt veldgebied zichtbaar en treedt pas bij magneetvelden hoger 
dan 4 Tesla op (t3). 



-38-

4.3 Invloed van een inhornogeniteit in het sample op de bepaling van een 

spinsplitsingsnulpUiït 

4.3.1 Nauwkeurige bepaling van de magneetveld en temperatuur combinatie waarbij 

een spinsplitsingsnulpunt (V= m + ~) optreedt is bij het onderzoek aan semi

magnetische halfgeleiders belangr~K. Een vaak waargenomen verschijnsel is dat 

in bepaalde magneetveldintervallen er geen temperatuur te vinden is waarvoor 

de SdH amplitude vrijwel nul wordt (fig 4. 2a). Wel zien v-1e over een zeker 

temperatuurtraject de fase van het signaal langzaam omkeren. Bij een ander 

magneetveld bl~Kt er wel een echt nulpunt te zijn.(fig. 4.2b). Het verschijnsel 

gaat vaak gepaard met een sterk van het theoretisch model afwiJKend gedrag 

van de B,T relatie die geldt voor het nulpunt (paragraaf 5.5, fig. 5.3). 

i ' 
lAl 

' ' ' B = B 
1 

T-

fig. 4.2a verZ\vakte spinsplitsings
nulpunten 

\ 

B = B 2 

T-

fig. 4.2b normale spinsplitsings
nulpunten 

Een noodzakel~Ke voorwaarde voor het optreden van een echt nulpunt is dat 

de bijdrage aan de SdH amplitude A van de niveaux met spin up gel~K is aan 

de büdrage van de niveaux met spin down. Bij Landauniveaux met een laag quanturn

getal is dat in het algemeen niet meer het geval (ES). Metingen aan CA en 

CMA vinden echter meestal plaats bij vr~ hoge Landauquantumgetallen zodat de 

b~dragen waarschijnl~K vrijwel gel~K zullen z~~· Het verschijnsel van de onge

l~Ke bijdrage van niveaux met spin up en spin down wordt spinafhankel~Ke 

verstrooiing genoemd of spindependent scattering. We zullen nu aantonen dat 

met een eenvoudig model voor een inhornogeniteit zowel het af~vakken van de 

nulpunten als de verschuiving in nulpunttemperatuur verklaard l~en worden. 



-39-

We veronderstellen dat er in een sample twee gebieden zijn met verschillende 

electronenconcentratie en dat er geen spinafhankel~Ke verstrooiing is. 

N > N 

fig. 4.3 inhomogene electronen
concentratie 

De beide gedeelten van het sample (de 

twee deelsamples)(fig. 4.3) zullen dan 

een SdH signaal geven maar met verschillende 

periode en amplitude. Voor zo'n signaal 

kan de volgende uitdrukking worden 

gegeven : 

(4.1) 

Er is constructieve interferentie als geldt 

2TT r~-. 2TI ,h P.B + 't' 1 = F:J3 + 'Y 2 + 2nrr 
1 2 

(4.2) 

Er is destructieve interferentie als geldt 

2TT r#.. 21T ~ 
p 1 B + ''r 1 = p 2B + 'f 2 + (2n+ 1 )TT (4.3) 

De locale minima en maxima in de resultante amplitude treden periodiek in 

1/B op met de zogenaamde zwevingsperiade P waarvoor geldt: z 

plp2 
p =1--
z pl - p2 

(4.4) 

Voor CA resulteert dit in een amplitudegemoduleerd signaal; de factor A is 

een monotoon st~gende functie van B. B~ ~A is er de b~zonderheid dat de 
amplitudefactor b~ een spinsplitsingsnulpunt van teken wisselt Cparagraaf 

2.1 formule 2.11). Beschouw nu de SdH amplitude als functie van de temperatuur 

b~ een constant magneetveld. In de buurt van het spinsplitsingsnulpunt dat 

optreedt b~ T = T mag de amplitude lineair benaderd worden volgens: z 

(4.5) 

In de hvee gedeelten van ons samengestelde sample(fig. 4.3) is T op grond z 
van de verschillende electronenconcentratie ongel~K Cparagraaf 5.5). 

Voor de twee gedeelten geldt dan 

(4.6) 



A 
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Meten wij bU een magneetveld waarvoor bU T>>Tzl,Z constructieve interferentie 
optrad dan moeten wij A1 en A2 optellen om de resultante amplitude A+ te vinden 

(fig. 4.4),Meten wU echter bU een magneetveld waarb~j destructieve interferentie 

optrad dan ontstaat de resultante amplitude door aftrekking: dit is A-. In 

het eerste geval is de waargenomen T ongeveer het gemiddelde van T 1 en z z 
Tzz· In het tweede geval nemen we een nulpunt waar bU een sterk af~Kende 

temperatuur. BU tussenliggende magneetveloen hebben de twee deelsignalen een 

faseverschil dat noch 0° noch 180° is. We kunnen dan niet volstaan met de 

amplitudes eenvoudig op te tellen of af te trekken. Amplitude en fase kunnen 

gerepresenteerd worden in het complexe vlak (fig. 4.5) met als parameter de 

temperatuur. We gaan er van uit dat de twee deelsignalen een normaal nulpunt 

vertonen. Hun parametervoorstelling van de amplitude is dan een rechte lUn 
door de oorsprong. De fasefactoren kiezen we a: 90° verschillend, b: 160° 
verschillend en c: 20° verschillend. De resultante amplitude construeren we 

door de twee parametervoorstellingen punt voor punt op te tellen. Situatie 

c correspondeert bUna met de situatie waarin de deelsignalen worden opgeteld, 

zoals in fig. 4.4 curve A+. Situatie b correspondeert bUna met de situatie 

waarin de deelsignalen worden afgetrokken zoals in fig. 4.4 curve A-. In beide 

gevallen wordt de resultante amplitude (de afstand tot de oorsprong in fig. 

4. 5) bUna nul. In situatie a, die niet vergeleker-1 kan Horden ~et fig. 4. 4 

zien we de resultante amplitude niet gel:UK aan nul 'vord.en. ~·Jel draait de fase 

(dat is de hoek die de vector van de oorsprong naar de curve maakt met de 

positieve reële as) geleidel:t.JK. 

I 
I 

I 
I 

I 
A+ A2 fig. 4.4 Amplitudeconstructie 

volgens het twee deelsamples model 

'vanneer de signalen in fase zjjn: 
(a.u. I Al .I-

curve A· en 'vanneer de signalen in I 
I 

I .. 
/ -

I A 
I / 

tegenfase zjjn: curve A- . 

/ 
/ 
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1 

Fig. 4.5a. Complexe amplitude

constructie. De twee deelsignalen 

hebben een faseverschil van 90°. 

Hun parametervoorstelling (met 

als parameter de temperatuur) 

is getekend als getrokken lijn. 

Het c~fer 1 hoort b~ de hoogste 

temperatuur, ieder volgend c~fer 

geeft de complexe amplitude aan 

b~ een volgende, lagere tempera

tuur. De langste getrokken lijn 

correspondeert met het deelsample 

met de grootste amplitudeb~drage. 

De stippellijn met de kruisjes 

duidt de resultante complexe ampli

tude aan. De volgnurrrners van de 

temperatuur b~ de resultante para

metervoorstelling z~m liggend 

getypt. 
Fig. 4.5b. De deelsignalen hebben 

nu een faseverschil van 160° en 

zijn dus bijna in tegenfase. We 

zien dat de resultante al dichter 

b~ de oorsprong komt dan in de 

vorige figuur. Als het faseverschil 

180° geweest vJas ~-varen de lijnen 

samengevallen en hadden we de 

situatie A- uit figuur 4.4 . 

Fig. 4.5c. De deelsignalen hebben 

hier een faseverschil van 20°. 

Z~ zijn nu bijna in fase. De resul

tante komt reeds zeer dicht b~ 

de oorsprong. Als het faseverschil 
0° was ge~.veest waren de lijnen 

samengevallen en hadden we de 

situatie van figuur 4.4 A+. 
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2. 1 

1. 9 

1. 7 

1. 5 

1. 3 

1 • 1 

.9 
1. 5 2.0 2.5 3. 0 

Temperatuur [K] 

Fig. 4.6 B,T diagram voor het spinsplitsings

nulpunt V = 5/2 van 1~1A-1A-8-l 

De meetresultaten, verkregen 

met het sample l}zCt."'JA-lA-8-1 

kunnen met dit model goed 
worden verklaard. Het sample 

gaf een sterk SdH signaal 

bU magneetvelden hoger dan lT. 

De gemiddelde perioden zUn: 
P(O) = 0,0146T-l en 

P(90) = 0,0137T-1 , waaruit een 

electronenconcentratie van 
24 -3 3,42.10 m volgt. De tempera-

tuur 4,2 K ligt voldoende ver 

van een spinsplitsingsnulpunt. 

BU deze temperatuur vertoont de 
SdH amplitude een locaal mini

mum bU B//c = 1,32T. Een 

tweede minimum trad in het te 

bestr~Ken veldgebied~ tot 2,1T, 

niet op. Het spinsplitsings

nulpunt V = 5/2 bl~Kt een 
abnormale weg in het B,T -

diagram te doorlopen. Dit 
diagram is gegeven in fig. 4.6 

Volgens de theorie (paragraaf 5.5) moet de curve in het B,T-diagram mono

toon verlopen met dB/dT < 0. De an~JKing zit in de buurt van B = 1,3 T, 

juist daar ~vaar, ver van de nulpunttemperatuur, bU 4,2K, het locale minimum 

in de amplitude werd waargenomen. Hoe geprononceerd het nulpunt bU verschil

lende magneetvelden is kunnen v.1e uitdrukken in het quotiënt van de minimale 
amplitude, bij T , en de maxLmale amplitude in het interval T < T < 4,2K. z z 
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Deze grootheid is ~veergegeven in tabel 4. 3. 

B T A(T ) I A 
z z max 

1,0 2,19 < 0,05 * 
1,15 2,20 0,2 

1,3 2,36 < 0,07 '" 
1,5 2,20 0,55 

1,7 1,95 0,38 

2,05 1,60 < 0,27 ;'d~ 

(T) (K) (1) 

Tabel 4.3 Relatieve minimum-

amplitude van 1%ÇMA-1A-8-l 

-:- de meetnauvJkeurigheid laat 

geen betere bepaling toe. 
;'d~ de ~eede harmonische is 

bij dit magneetveld goed 

zichtbaar en bemoeil~Kt 

de amplitudemeting van de 

grondharmonische. 

Bij 1,3T zijn de ~ee deelsignalen in tegenfase 

: het nulpunt is duidel~K. Bij een iets 

hoger of lager veld respectievel~K 1,5 

en 1,15 T, is er een faseverschil: de sig

nalen kunnen elkaar dus niet geheel uit

doven (fig. 4.5a). Het nulpunt is weinig 

geprononceerd. Bij 1,0 en 2,05 T wordt het 

nulpunt \veer duidelijker. Daaruit mag men 

concluderen dat de deelsignalen \veer in 

fase komen (fig. 4.5c). 

Laten wij nu eens aannemen dat bij 2,05 T 

de deelsignalen vJeer helemaal in fase zijn. 

Dan kunnen wij de zwevingsperiade vaststellen. 

Deze moet dan zijn : P = 0,52 T-1. Met z 
deze aanname klrrn1en we terugrekenen naar 

de individuele perioden van de deelsarnples. 

De \vaarden worden dan : 
-1 -1 P1 (0) = 0,0148 T en Pz(O) = 0,0144 T 

Het verschil in electronenconcentratie 

dat met dit periodeverschil overeenkomt bedraagt ongeveer 4%. Het sample 

1%ÇMA-1A-8-l heeft een ovenbel~deling ondergaan in arsenicumdamp om de elec-

tronenconcentratie te verlagen. Daar het allerminst zeker is dat dit een homo

geen verlopend proces is kan deze behandeling tot de geconstateerde inhomoge

niteit hebben geleid. Een soortgel~Ke anomalie van het B,T verband voor het 

spinsplitsingsnulpunt werd waargenomen voor de situaties waarin het magneetveld 

loodrecht op de c-as stond. Met het magneetveld in de [1 1 0] richting trad 

het locale minimum in de amplitude het sterkst op. Een voorbeeld van zo'n Slliq 

meting is opgenomen in appendix IV. 
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4.4 Shubnikov-de Haasoscillaties in het Halleffect 

4.4.1 _!nle~d~ng_ 
Magnetoweerstandsmetingen in de vierpuntsconfiguratie vertonen varuz een com

ponent die oneven is in het magneetveld~ Men mag dit opvatten als het meerneten 

van een Hallspanningscomponent (fig. 4.7). De (supergeleidende) stroomcontac

ten sluiten het Hallveld gedeeltel~K 

kort. Als de spanningscontacten 

dicht bU de uiteinden geplaatst 

zUn is de kans groot dat het Hallveld 

ter plaatse van beide contacten 

verschillend is. ZUn de contacten 

perfect symmetrisch geplaatst dan 
kan een inhornogeniteit hetzelfde 

effect geven. 

4.4.2 Theorie 

p+ 
l,t!= :t::• ==========V -~ 

-+ P~- - - - - -~----
I ~------~=-----~ I ;s 

fig. 4.7 HallveldE over een sample y 

In een gedegenereerde halfgeleider zorgen de electronen alleen voor de geleiding. 

We nemen aan dat de geleiding isotroop is. De stroomdichtheid kiezen we als: 

J = (J ,0,0). Het magneetveld kiezen we als B = (O,O,B ). De geleidingstensar 
- x z 
<z heeft de volgende vorm __, 

- Ck 0 yx 
_.2+ rf o:Z+ CT 2 
Uxx "JX XX }X 

a -a- 0 
G 

XX yx 
= o-1 Ç' 

o;x ()XX 0 = 

0 0 qz 

~ 
0 0 

,, 
I 

(4. 7a) (4.7b) 

De veldsterkten Ex en Ey volgen uit I~ = e ~ 
Legt men ~ vast dan volgt ~ uit 

De bU een magnetotransportrneting belangr~Ke grootheden zUn 
-1 

\)xx ' ezz' en I\r = Pxy8 
. 

0 

0 

, 
.1. 

(4.8a) 

(4.8b) 

De SdH meting vindt plaats in magneetvelden waarvoor geldt ~B >> 1. Dan is 
er >>CJ . Genoemde grootheden worden dan gegeven door yx xx 

7'- Shubnikov en de Haas (f.7) merkten dit reeds op. 
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-1 

B<Jjx \ 
(4.9a,b,c) 

In de theorieën van Argyres (f11) en Adams/Holstein (fl2) wordt in eerste 

benadering gevonden dat ook in hoge magneetvelden ~ gel~K is aan -1/Ne, en 

dus geen quanturnoscillaties vertoont. Zü vLnden correcties hierop, in de vorm 

van machtreeksen van het type 1 + a1 Wc t. + a2 (wc "C ) 2 + a3 (Wc~ ) 3 + ..... . 

Over de coëfficiënten a bestaat echter geen eenstemmigheid. Wel wordt steeds 

geconcludeerd dat de oscillatorische component in RH veel kleiner moet zijn 

dan in ~xx, hetgeen geformuleerd kan ~vorden als: 

(4.10) 

Het rechterlid van deze ongel~Kheid wordt gegeven in formules (2.10) en (2.11). 

Kadushkin (fl0) heeft SdH oscillaties in~ xx en RH gemeten aan InAs en InSb. 

De SdH amplitude van ~ bljJKt ongeveer 5 maal kleiner te zijn dan de amplitude 

in~xx: De oscillaties in~ zijn volgens (4.9c) evenredig met de oscillaties 

in (Y = E E-lO": = tan 6HG , waarin eH de Hallhoek is. De oscillatorische yx y X XX XX . 

component in() wordt bl~Kbaar niet exact gecompenseerd door een tegengestelde 
XX 

oscillatorische component in tan 8 H" Als mogel~Ke redenen hiervoor geeft de 

auteur : a) geometrische effecten, b) veranderende büdragen als functie van 

het magneetveld van de verschillende verstrooiingsmechanismen en c) niet lineaire 

afhankel~Kheid van tan 6 H van het magneetveld. 

4. 4. 3 ~XE_e!_~e!:_t~n _ 
SdH metingen in de vierpuntsconfiguratie tonen aan dat er vaak wèl een oscil

latorische component,die oneven in B is,optreedt. Er is een aantal verkennende 

metingen gedaan om na te gaan of het in dat geval gaat om SdH oscillaties in 

RH of om een mechanisme dat er voor zorgt dat de normale oscillaties in ~ zich 
kunnen manifesteren als Hallspanningsoscillaties. 

Bü een aantal samples is het S~~ effect gemeten in de tweepunts; vierpunts

en Hallconfiguratie, waarbü verschillende magneetveldconfiguraties gebruikt 

werden. Algemeen kan worden opgemerkt dat : 

- de oscillaties in de tweepuntsconfiguratie altüd binnen de meetnauwkeurigheid 

even functies van B zijn. 

de oscillaties in de Hallconfiguratie niet altüd zuiver oneven functies van 

B zijn. 

- de oscillaties in de vierpuntsconfiguratie een van sample tot sample verschil

lende magneetveldasymmetrie vertonen. 

De belangr~Kste meetresultaten zijn hieronder per sample beschreven. 



1) CA 64-17-1 N ~ 1023rn-3 
e . 

De configuratie is getekend in 

fig. 4.8. Het sample is erg inhomo

geen (zie ook 4.2.2). BU dezelfde 

magneetveldoriëntatie worden zovJel 

op (V~) als op (VHl 2) oscillaties 
' waargenomen met ongeveer gel~Ke 

periode. De amplitude van de oscil

laties op de Hallcontacten was 

groot. BU B = 1 , 4 T vJerd een 3 maal 

grotere amplitude gemeten op de 
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v+ vr V 

J-( ~~ ' I 

VH2 /T 

Hallcontacten ten opzichte van fig. 4.8 CA 64-17-1 

de spanningscontacten. 

Met het magneetveld loodrecht op de stroomrichting CBli) geeft commutatie van B 

ompolj~g van het signaal. Met Bparallel aan de stroomrichting (B//I) krUgen 

we ook sterke SdH oscillaties op de Hallcontacten. Door de onregelmatigheid 

van de signalen kan niet worden vastgesteld of het gedrag even of oneven in 

B is, aangezien dat afhankel~K bleek te zUn van de magneetveldwaarde waarbU 
we kijKen. 

2) CA 64-17-1-2 N ~ 1,5.1023m-3. 
e 

Dit is een helft van het sample 

CA 64-17-1. De configuratie is 

getekend in fig. 4.9. BU deze 

electrenenconcentratie is de 

spin-Landausplitsingsverhouding V 

ongeveer gel~K aan ~ L~ de situatie 

B//c. We meten dan geen SdH signaal. 

Met Blc wordt \vel signaal gemeten. 

Het signaal op de Hallcontacten 

is in de situatie B 1 c vrijvJel oneven 

in B. Voorbeeld: vJe kijKen bti een magneet-

+ c 
VI 1 VHl I V 

r"'~-~I 
I )" B :' 

VH2 ~ . 

fig. 4.9 CA 64-17-1-2 

veld van 1,4 T naar de amplitude van de symmetr~sche component Vs = 2 (a.u.), 

de amplitude van de oneven component V = 14. Meten ~vij op de spanningscan-a 
tacten dan worden deze getallen V = 6 en V = 0, zodat de oscillaties hier s a 
kleiner zUn. Verschillende magneetveldrichtingen tussen B//c en Blc gaven 

een onregelmatig signaal met amplitudemodulatie (beating) en piekverschui

vingen (afv~King van de periodiciteit in 1/B) zodat dit sample niet goed 
homogeen kan zijn. 



3) CA 64-17-4 N ~ l,l.l023m-3. 
e 

De configuratie is weergegeven in 

fig. 4.10. 
Metingen op de V+ contacten. 
P(O) = 0,201 T-l~ m (0) = 0,019rn 

' c 0 
Volgens Bodnarmodel : m (0) = 0,017m c . 0 

P(90) = 0,133 T-1; m (90) = 0,023m 
c 0 

Volgens Bodnarmodel : m (90)= 0,021m c 0 

Het SdH signaal is met B//c vrU 

van amplitudemodulatie. Met Blc 
treedt in het beschouwde veld-

gebied 0,3T<B<l,6T één locaal 

minimum op, tervJijl bij tussenlig-
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-'-V' V Hl V 

I l L ~~ 
r"'" f" ~I-0 . t. 

I 7 
B _,-{ c VH2 
v 

fig. 4.10 CA 64-17-4 

gende magneetveldoriëntaties een erg onregelmatig signaal verschijnt, hetgeen 

op inhornogeniteit wUst. 
Metingen op de VH contacten. 
De perioden wjjken af: 
P(O) = 0,186 T-l m (0) =niet meetbaar. 

-1 c 
P(90) = 0,118 T mc(90) = 0,022m

0
, en volgens Bodnar: mc(90) = 0,02lm

0
. 

De amplitude van het signaal op de Hallcontacten heeft een merkwaardige hoek

afhallkeltjkheid. Deze is \veergegeven in fig. 4 .11. Hierin is de re 1 at ie v e 
amplitude van de grondharmonische bij B = 0,95T uitgezet tegen de hoek tussen 
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Fig. 4.11 Relatieve SdH ampl. t.o.v. max. signaalgrootte(=Au~ 11 bU llOo) 
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het magneetveld en de kristallografische c-as. De amplituden zijn geschaald 

op de amplitude van het signaal op de Hallcontacten bij 110°. De posities 

waarin de Hallspanning respectievelü1<: nul en maximaal is zijn geindiceerd. 

De hoek waarbij V=~ is aangegeven. (Bij deze elctronenconcentratie isvvoor 

Blc kleiner dan~ en voor B//c groter dan~ zodat bij draaien: van het veld 

een spinsplitsingsnulpunt wordt gepasseerd). Het nulpunt bij een hoek van 

75° in de VH meting valt vr~vel samen met de configuratie waarin de Hall

gelü1<:spanning nul is en het magneetveld parallel staat aan de lijn die de 

Hallcontacten met elkaar verbindt. Een nau~vkeurige analyse van de SdH piek

posities toont aan dat bij het nulpunt het SdH effect van fase omkeert. 

4) CA 69-7-1 N ~ 1,6.1024m-3. 
e 

De configuratie is weergegeven in fig. 

4.12. Er wordt gemeten met Blc. 

Meting op de spanningscontacten. 

Het SdH signaal geeft geen anomalieën 

te zien. De signalen zijn in de trans

versale situatie ongeveer 5/2 maal 

groter dan in de longitudinale situ

atie. 

Meting op de Hallcontacten. 

Longitudinaal: Er zijn nau"(,·Jelü1<:s SdH 

oscillaties meetbaar boven de ruis. 

De amplitude is minstens 10 maal lager 

dan in de meting op de spanningscontac-

ten. 

v+ 
c 

V -V Hl 

~./ I 
• ./ 

~:: 
la" 
"J 

ç V I 
-

I 
VH2 

~ 

fig. 4.12 CA 69-7-1 

Transversaal: De SdH oscillaties zijn ongeveer 5 maal kleiner dan in de meting 

op de spanningscontacten. Pas bij hoog magneetveld (>1~2T) is het signaal voor-

namelü1<: oneven in B. Bij laag veld zijn even en oneven component ongeveer even 

groot, omdat -vvaargenomen ~verd dat VH(+B) een eindige "(,vaarde had en VH(-B) 
nul was. 
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5) CA 56-6-2 N ~ l,l.l024m- 3. 
e 

In de in fig. 4.13 weergegeven configura-

tie treedt alleen warpinganisotropie 

op. 
Meting op de spanningscontacten. 
P(BI I [1 0 OJ) = 0,0271 T-l 

P(BI I [1 1 0]) = 0,0267 T-l 

Bij enkele magneetveldrichtingen trad 

een lichte beating op. 

Meting op de Hallcontacten. 
P(BI I [_1 0 0]) = 0,0278 T-l 

P(BI I [1 1 0]) = 0,0274 T-l 

V 

fig. 4.13 CA 56-6-2 

De oscillaties gemeten op de Hallcontacten vertoonden geen beating. De SdH 

periode wiJKt \-Jelis\vaar een weinig af maar de anisatrapie heeft dezelfde grootte. 

Met dit gegeven is het mogel~"k, uitgaande van de juistheid van de relatieve 

periodemeting (paragraaf 2.4), om eventuele faseomkeringen van de SdH oscil

laties expliciet vast te stellen. We klrrn1en dan een teken toekennen aan de 

amplitude van de oscillaties. De hoeken waarbij de Hallgel~"kspanning van teken 

~·!isselt ?-~in met een pijl aangegeven. De stippellijn met kruisjes geeft de re-

latieve amplitude van de oscillaties op de spanningscontacten. De getrokken 

lijn met punten de relatieve amplitude van de oscillaties op de Hallcontacten. 

fig. 4.14 Relatieve SdH amplitude bij l,4T, als functie van de hoek (er is 
een willekeurige nulrichting gekozen). 
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De bepaling van het teken van de VH amplitude gaat als volgt in zijn werk. 

We meten de periode als functie van de hoek,van de oscillaties op de span

ningscontacten. We veronderstellen nu dat de anisotropie van de periode van 

de oscillaties op de Hallcontacten dezelfde vorm heeft. BU een bepaalde hoek 

bepalen we met een absolute meting een periode. We kunnen dan voor de andere 

hoeken, gebruikmakend van de gegevens uit de meting op de spanningscontacten, 

de perioden voorspellen. Nu moet een bepaalde periodeverandering een relatief 

even grote piekverschuiving opleveren, als we de piek behorend bU een bepaald 

Landauniveau blUven volgen. Vinden ~v]j op de voorspelde plaats inderdaad een 

piek dan heeft de amplitude nog hetzelfde teken als bU de hoek waarmee we 

begonnen waren. Wordt op de bewuste plaats echter een dal aangetroffen dan 

moet het SdH signaal van teken gewisseld zijn. Over fig. 4.14 kan verder worden 

opgemerkt dat de tekenwisseling van de oscillaties op de Hallcontacten, in 

de positie 45°, dicht bU de tekenvnsseling van de Hallgel~Kspanning, bU de 

positie 38°, plaatsvindt. Er treden echter nog twee tekenwisselingen op. Het 

locale minimum in de amplitude op de spanningscontacten, in de positie 60°, 

valt samen met het negatieve maximurn in de VH oscillatieamplitude. 

24 -3 6) 1~-lA-8-1 N = 3,42.10 m . e 
Aan dit sample zijn aanvankel~K geen 

metingen gedaan in de Hallconfiguratie. 

Er vlerd in de vierpuntsconfiguratie 

gemeten (fig. 4.15), ten behoeve van 

het onderzoek naar zerofieldsplitting 

(hoofdstuk 5). Het bleek dat magneet

veldcommutatie tot verschillende 

signalen leidde. In de bveepuntscon

figuratie toonde dit sample overigens 

het in 4.3 besproken twee deelsarnples

effect. De vermenging hiervan, in 

de vierpuntsconfiê1ratie, met de oneven 

component compliceert het gedrag van 

dit sample aanzienl~K. 

V 

-I+-·{,.:::::;:::~ i ±::! =::Cl =?"w I 

--+ 
c 

fig. 4.15 l%CMA-1A-8-l 
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Vierpuntsmeting. 

Het interessantste resultaat uit de vierpuntsmeting is het totaal verschil

lende gedrag van het spinsplitsingsnulpunt ~ = 5/2 bij cammutatie van het 

magneetveld. Het merkwaardige gevolg hiervan is dat er gebieden zijn voor 

magneetveld en temperatuur waarin bij magneetveldcommutatie het SdH signaal 

van fase omkeert. Deze gebieden zijn in het B,T diagram (fig. 4.16) voor het 

spinsplitsingsnulpunt gearceerd. In deze gebieden manifesteert het SdH signaal 

zich dus als een voornamel~K oneven functie van B: de oneven component is 

groter dan de even component. Dit alles geldt voor de transversale situatie, 

Bli , Blc. Het gedrag met B//I (en dus B//c) is vrij normaal. Er was slechts 

een gering verschil bij magneetveldcarnrnutatie. In beide magneetveldrichtingen 

ontstaat een B,T diagram voor))= 5/2 dat vergel~Kbaar is met fig. 4.6 in 

paragraaf 4.3. 

Q) 
.:> 
~ 
(]) 
Q) 
c 
CJ) 
(0 

L: 

fig. 4.16 B,T diagram voor het spinsplitsingsnulpuntV= 5/2 

zoals gemeten aan 1~~~-lA-8-1 in de transversale situatie. 
+ B -B -x- -x-
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Tweepuntsmeting. 

In de tweepuntsconfiguratie is het B,T diagram voor V= 5/2 niet meer afhankel~k 

van het teken van B. WelblUft de anomalie ten gevolge van het twee deelsamples

effect nog aanwezig. 

Hallmeting. (fig. 4.17) 

Longitudinaal : 

De Hallgel~kspanning is nuLDe SdH

oscillaties zUn 5 maal zwakker dan in de 

tweepuntsmeting, (gemeten bU T=4, 2K en 

B=l,4T). De oscillaties zUn voornamel~k 

even in B. De oneven component is onge

veer half zo groot als de even component. 

Het spinsplitsingsnulpunt vertoont 

onaflLankel~~ van het teken van B een 

normaal gedrag. De oscillaties vertonen 

geen beating. Het B,T diagram fig. 4.18 

geldt voor de longitudinale situatie. 

fig. 4.18 B,T diagram voor))= 5/2, geldig 

voor 1~~~-lA-8-1 bU meting op de Hall

contacten. (B//1, B//c) 
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Q) 1 .. 2 c 
0) 
(0 
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1. 0 

.9 
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fig. 4.17 Hallconfiguratie 

voor 1~~-lA-8-1 

Transversaal: 

De Hallgel~kspanning is maximaal. 

De SdH oscillaties zUn 10 maal 

~vakker dan in de corresponderende 

hveepuntsmeting (T=4,2K;B=l,4T) 

en zijn eveneens voornamel~k 

even in B, met een asymmetrische 

component die ongeveer half 

zo groot is als de symmetrische 

component. Het spinsplitsings

nulptmt gedraagt zich normaal 

en de oscillaties ~Un vr~ van 

amplitudemodulatie (beating). 
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4.4.4 Inte_ryE_e.!:_a.!:_i~ 

De voorhanden zijnde meetresultaten geven geen volledig beeld van het oneven 

gedrag van SdH oscillaties. De gebruikte opstellingen I en III missen de 

mogel~1dleid om ten~jl het sample in de opstelling blUft om te schakelen 

van spanningscontacten naar Hallcontacten. Opstelling II is daarvoor in 

een laat stadium geschikt gemaakt. De besproken CA samples met uitzondering 

van CA 64-17-1 konden daardoor nog zonder tussentUdse opwarming, in één 

meting zowel op spannings- als op Hallcontacten bestudeerd ~vorden. Helaas 

traden in opstelling II dikMnjls defecten op zodat de resultaten onvolledig 

bleven. Met name zou een amplitudemeting over 360° magneetvelddraaiing bU 

CA 56-6-2 en CA 64-17-4 zeer leerzaam zijn geweest. 

BU de interpretatie moet worden benadrukt dat het constateren van een oneven 

SdH component in vierpuntsmetingen niet equivalent hoeft te zijn met de waar-. . 
neming van SdH oscillaties op Hallcontacten. We zullen een aantal mogel~Ke 

verklaringen en hun waarschijnl~1dleid bespreken aan de hand van de meetresul

taten. 

1) Oscillaties in ~· 
Oscillaties in R}I zouden zïch het duidel~Kst moeten manifesteren LD metinf,en 
waarbU het magneetveld transversaal is (B lD. In situaties dus \vaarin de 

Hallgel~Kspanning niet nul is. Een correlatie tussen de Hallgel~Kspanning 

en de SdH oscillaties op de Hallcontacten kon echter niet worden aangetoond. 

BU relatief kleine oscillaties op de Hallcontacten kon er bovendien een 

aanzienl~Ke oneven component in de vierpunts-spanningscontact meting zitten. 

BU een bepaald magneetveld en een bepaaldetemperatuur verwachten we dat 

RH oscillaties in alle S?faples een ongeveer gel~Ke verhouding zullen hebben 

tot de ~-oscillaties. Er vlorden juist erg grote verschillen gevonden. Op 

theoretische grond venvachten we in eerste benadering geen grote RH oscil

laties. BU enkele samples zijn de oscillaties op de Hallcontacten groter 

dan op de spanningscontacten. Deze verklaring is daarom niet aannemel~K. 

2) Inhomogeniteit en niet ideale samplegeometrie. 
Uit vergel~Kingen (4.7) t/m (4.10) volgt dat bU perfecte stroomsturing, 

(Jx is constant) en onder de voorwaarde ~ is constant, geen oscillaties 
in het Hallveld E waarneembaar zijn. CE = R_j B). y y -H-x 
BU spanningssturing is de situatie anders. Nu is E constant. J =() E 

X X XX X 

dus geldt: 
E = R_ () BE (4 .11) y -H XX x 

De oscillaties in het Hall veld zijn dan evenredig met BÖQ" I CY . 
XX XX 

In de situatie w 't >> 1 kan dit betekenen dat de gemeten SdH amplitude op c 
de Hallcontacten veel groter kan zijn dan op de spanningscontacten. 

Binnen het sample is er alleen spra~e van perfecte stroomsturing als het 

sample de ideale geometrie heeft en homogeen is. Het gebruiken van een 
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ideale stroombron is dus niet de enige eis. Qualitatief kunnen we oscillaties 

op Hallcontacten met een eenvoudig model verklaren. Stel dat het sample 

bestaat uit twee gedeelten, volgens fig. 4.19 met een verschillende electro

nenconcentratie. Als we ervan uit gaan dat het getekende vervangingsschema 

gebruikt mag worden om de totale Hallspanning te berekenen dan krügen wij 

het volgende resultaat: (h is de hoogte, b de breedte van het sample) 
E = I (4.12) 

x b( Oihl + CJ'2~ ) 

Vy2 = Ey2~ = ~2C128Ex~ 

RHl(JlBihl 
= b<o-1 hl + a 2fi2) 

- ~2()2Bihl 
- b( öj_hl + 02[12) 

V = V 1 + Vy2 = y tot. y 
(~1 (Jlhl + Rm0'2h2)BI 

b ( (J'l hl + ()2h2 ) 

(4.13) 

(4.14) 

(4 .15) 

(4 .16) 

(4 .17) 

Omdat de electronenconcentraties in de twee delen verschillen zün de Hall

constanten ~l en ~2 ongelt~. Het oscillatorische gedeelte van ()(de index 

xx is voor de duidel~'kheid ~veggelaten) zal ook verschillen: een andere elec

tronenconcentratie leidt inrners tot een andere SdH periode. Hillen ,,J]j nu 

uitzoeken of een oscillatorische component in crl en cr2 doorwerkt in vy tot. 

dan moeten wij de afgeleiden dV y tot( d Oi en dV y tot. I d o-2 bepalen. Men kan 
eenvoudig nagaan dat deze afgeleiden alleen nul zün als de beide Hallconstan

ten aan elkaar gelük zün. We liJeten uit het verschtjnsel van de tvJeede SdH 

periode, dat besproken werd in paragraaf 4.2,dat er inhornogeniteiten mogel~k 

zün met een extreem groot verschil in electronenconcentratie (factor 15!). 

De kans dat er dt1s SdH oscillaties kunnen doorwerken in het Hallveld E , y 
via het in vergel~1<ingen (4.11) t/m (4.17) gegeven mechanisme is derhalve 
groot. 

J.x 
~---t-----::rl 

fig. 4.19 
Inhomogeen 

(links) met zün 
vyl · h vervangmgssc 

(rechts) 
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Een aantal waarnemingen kan hiermee goed verklaard worden: 

- In vierpuntsmetingen het feit dat de oneven component het grootst is in 

de transversale situatie <Bli) waarin de spanningscontacten op een zUde van 
het sample staan die Hallspanning voert (fig. 4.7), zoals b.v. gemeten is 

bU l~MA-lA-8-1. 

- In alle metingen : oneven signalen zUn het grootst bij samples die tekenen 

van inhomogeniteit vertonen, zoals af~JKingen van de periodiciteit van het 

SdH signaal, magneetveldafhankel~Ke waarden voor de effectieve cyclotronrnassa, 

tweede periode, extra pieken, amplitudemodulatie (beating), anomalieën in 

de magnetoweerstand. Dit geldt in het bUzonder voor samples waarvan de electro

nenconcentratie omlaag is gebracht door middel van een ovenbehandeling met 

Arsenicum. Dat proces speelt zich vooral af in de buitenste laag zodat een 

inhomogeniteit zoals in fig. 4.19 aannemel~K is. De ovenbehandelde samples 

zijn: De CA 64 serie en de l~CMA-A-8 serie. 

- In Hallspanningsmetingen : de waarneming van SdH oscillaties in de transversa

le configuratie en het nulpunt in de oscillatieamplitude als de Hallcontacten 

evenwUdig aan het magneetveld staan (fign. 4.11 en 4.14). Niet verklaarbaar 

is de grote amplitude vlakbij het nulpunt. 

De waarneming van oscillaties op Hallcontacten in de longitudinale situatie 

(B//I), zoals waargenomen met CA 64-17-1 en l~MA-lA-8-1 is ook niet op deze 

manier te verklaren. 

Verdere mogel~Kheden voor metingen met Hallcontacten: 

3) De weerstandscomponent in de Hallmetingen (fig. 4.20). 

Door een contactgeometriefout kan een 

E component worden meegemeten. Deze bleek bij 
x 

alle samples beneden 3% te zUn, ten opzichte 

van de waarde die op de stroomcontacten werd 

gemeten. Dat hoeft nog niet te betekenen dat 

de gemeten SdH amplitude dan ook minder dan 

3% wordt van de gemeten SdH amplitude op de 

stroorncontacten. In een inhomogeen sample zijn 

de SdH oscillaties niet overal in fase (ElS) 

zodat gedeeltel~Ke uitdoving optreedt. De 

gemeten SdH amplitude is dan ook niet evenredig 

fig. 4.20 Verschoven Hall-

contacten 

met de afstand tussen de spanningscontacten. CA 64-17-1-1 heeft de halve lengte 

van CA 64-17-1 en gaf een 5 maal grotere gemeten SdH amplitude! 

Het effect van de verschoven Hallcontacten is in feite een gewone SdH meting 

die derhalve een signaal dat even is in B oplevert. Bü l~MA-lA-8-1 waren 
de oscillaties op de Hallcontacten voornamel~K even in B. 
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4) Anisotrope magnetoweerstand (f9). 

BU veel materialen waaronder CA is de transversale magnetoweerstand groter dm1 

de longitudinale. De stroom zal dan bU voorkeur parallel aan het magneetveld 

lopen. BU configuraties die niet exact longitudinaal (8//I) of transversaal 

<Bli) zUn zal de stroomrichting zich zodanig instellen dat op Hallcontacten 

een even component zal verschijnen. In HallgelûKspm1ningsmetingen zim daar

voor geen aanwUzingen gevonden, hetgeen deze verklarjng voor SdH oscillaties 

op Hallcontacten minder waarschijnlûK maakt. Ook dit effect zou even in B moeten 

zUn. 
4.4.5 We sluiten deze paragraaf af met enkele algemene opmerkingen over sample

en contactgeometrie. 

De verschijnselen bU afwiJKingen van de ideale sample- en contactgeometrie zUn 

gecompliceerd. In de literatuur wordt de nadruk gelegd op het belang van de 

juiste geometrie en homogeniteit van de samples maar ook van de contacten 

als men betrouwbare magnetoweerstandsmetingen ~vil doen. (f5,8,9). De afwiJKingen 

zUn vaak aanleiding tot vermenging van grootheden die men apart had ~llen 

meten. Het effect op de stroomverdeling in een sample, veroorzaakt door een 

of andere fout, is merkbaar op een afstand die ruwweg evenredig is met ~.B 

maal de karakteristieke afmetingen van de fout (flO). Onze CA samples hebben 

bU een temperatuur van 4,2K een electronbeweeglûKheid van 5 tot 20 T-l en 

worden bestudeerd in magneetvelden van 0,5 tot 5 T zodat ~.B zeer groot kan 

zUn. 
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4.5 De keuze van de contactconfiguratie 

Ter verrrüjding van oneven componenten kan de tweepuntsconfiguratie worden 

toegepast. Het soldeer moet een laag kritisch veld hebben zodat Cd0,5rn0,5 
kan worden aangeraden. Om niet te veel last van inhomogeniteit te krUgen maakt 

men het sample kort, b.v. 3 tot 4 mm, hetgeen de grootte van het SdH signaal 

ten goede zal komen. Het soldeer Rosernetaal, met een hoog kritisch veld van 

ongeveer 2~, kan wegens zijn grote S.G.C. (Supergeleidend contact) signaal 

alleen in de vierpuntsconfiguratie worden toegepast. Dan moet het sample juist 

lang zijn, b.v. 12 tot 15 mm, en de zo klein mogell~e spanningscontacten (om 

de stroomverdeling niet te verstoren) moeten dicht bU elkaar en symmetrisch 

geplaatst worden. Dit om de situatie zoals geschetst in fig. 4.7 te voorkomen. 

Algemeen geldt dat hoe beter het sample homogeen is hoe minder de nadelen 

van beide configuraties merkbaar zijn. 

fig. 4.21 Aan te raden contactconfiguraties. 

Tweepuntsconfiguratie Vierpuntsconfiguratie 

v+ V vi3..~ vî 
I+\Q ~ lfj 

~ . 

00 .J.. 

I I' I 

4 " 3 .. 4mm 12 .. 15rrrn 
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5. ZEROFIELDSPLITTING IN CADMI~ANGAANARSENIDE 

5.1 Inleiding 

Zerofieldsplitting of nulveldsplitsing is het verschijnsel dat zonder magneetveld 

de electronspinenergieniveaux up(+) en down(-) gesplitst zijn. Op grond van 

de tot nu toe gangbare theorie zou men dat niet verwachten. 

De spinsplitsingsenergie wordt voorgesteld door: 

I + -6E = E - E = g*~ B , n n B 

Volgens de theorie van Kossut en Galazka (fl,7) geldt 

g"k + 
0 

fx<S > z 

(5 .1) 

(5.2) 

analoog aan formule (2.15). Als B tot nul nadert wordt <S >/B constant. Uit 
z 

(5 .1) volgt dan dat A E = 0 als B = 0. Er zijn bU enkele semimagnetische half-

geleiders aanwijzingen gevonden dat deze benadering niet juist is. Laserdiodes 

bestaande uit Pb(Mn)S emitteren vier laserlijnen (f2) zonder dat een magneet

veld wordt aangelegd. Dit kan verklaard worden door aan te nemen dat zowel 

de valentie- als de geleidingsband reeds bU B = 0 gesplitst zijn (fig. 5.1). 
In Pb(Mn)Te is nulveldsplitsing geconstateerd door extrapolatie van magneta

optische metingen aan interbandovergangen. (f3). In Hg(Mn)Se zLm aanwijzingen 

voor zerofieldsplitting gevonden. 

5.2 1heoretisch argument voor zerofieldsplitting 

De theorie voor semimagnetische halfgeleiders volgens Kossut-Galazka (fl) gaat 

er van uit dat de exchangewisselwerking evenredig is met de macroscopische 

magnetisatie. In de matrix voor de Harniltoniaan van het systeem worden alleen 

de termen evenredig met <Sz> geintroduceerd terwijl termen evenredig met<S+> 

= <S + iS > worden verwaarloosd. Von Ortenberg (f4) introduceert een nieuwe x- y 
benadering voor de theorie van semimagnetische halfgeleiders waarin deze verwaar-

lozing niet gemaakt wordt. Het belangriJKste resultaat is dat de electronspin

niveaux al gesplitst zijn als de paramagnetische spins niet gepolariseerd zijn, 

(<Sz> = 0) (fig. 5.2). Deze splitsing zou zelfs bU hogere temperaturen de 
Kossut-Galazka-interactie kunnen gaan domineren. Weliswaar neemt de zerofield

splitting energie ~E0 = (E+ - E-)B=O zelf ook af met stUgende temperatuur, 

maar de Kossut-Galazka term neemt nog sneller af. 
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fig. 5.2. Spinsplitsingsenergie 

als functie van het magneetveld. 

Curve 1: gewone halfgeleider 

Curve 2: semimagnetische half

geleider volgens Kossut-Galazka. 

Curve 3 : semimagnetische half

geleider volgens von Ortenberg 

&oj 
~~--------------------------

B \ 

5.3 Zerofieldsplitring in CMA? 

Volgens de theorie van von Ortenberg is de zerofieldsplitring een fundamenteel 

effect dat moet optreden in elke semimagnetische halfgeleider. Dit is de 

aanleiding gevJeest om te onderzoeken of ook CMA het verschijnsel vertoont. 

CMA is een hooggedegenereerde halfgeleider. Daarom zijn geen magneto-optische 

metingen mogel~K. We zullen aantonen dat zerofieldsplitring waarschijnlUK met 

behulp V&! SdH metingen geconstateerd kan worden. 

5.4 Inpassing van zerofieldsplitring in het bestaande model. 

Het betrekken van de in 5.2 genoemde termen van <S> in de berekeningen heeft 

niet alleen bij afwezigheid van een magneetveld een verschil met de theorie 

van Kossut-Galazka tot gevolg. Niettemin kunnen we proberen de zerofieldsplitring 

~E in te passen in fonnule (5.2). \~e modificeren (5.1) tot: 
0 

= + ó.E 
0 

De aldus gedefiniëerde g"'" wordt gegeven door: 

.6E 
= 

.Ó.E 
0 + g"'k 

0 
+ 

fx<S > z 

Hierin is ó EKG de Kossut-Galazka splitsingsterm. 

(5.3) 

( 5. 4) 

We nemen daarbij aan dat ~E geen f1mctie van B of T is en dat 6E zonder meer 
0 0 

bij b. EKG opgeteld mag worden; (er moet worden opgemerkt dat de g"''~ uit (5 .4) 
divergeert als B tot nul nadert. In feite verliest g"''' daardoor de betekenis 
van effectieve spinsplitsingsfactor. \~e zullen g"''~ als rekengrootheid ha11dhaven 

met (5.4) als definitievergeluKing). 
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paragraaf 5.6 voor 1 CMA 7B, voor berekening van <Sz>. 

fig. 5.3 

B,T diagrarrrnen 

voor drie spin

splitsingsnulplmten_ 

De getrokken 
ljjnen worden 

voorspeld door 

de Kossut-Galazka 

theorie. De stip

pell:t_jnen worden 

voorspeld door 

de niemve bena
dering volgens 

von Ortenberg. 

Er is met de vol 

gende parameters 
gerekend: 

x = 0,0109 

f = 1 eV 

.Ö.E = 1 meV 
0 

m''~ = 0 06 
c ' 

g''~ = 6 
0 

fitparameters uit 

Volgens von Ortenberg (f.4) is de aanname dat flE niet van de temperatuur afo 
hangt in het gebied waarin wij meten (1 tot lOK) te rechtvaardigen . .6.E zou 

0 

wel kleiner kunnen worden bij hoge magneetvelden, met dien verstande dat de 

spinsplitsingsenergie bij hoge velden meer de ~vaarde volgens Kossut-Galazka 

gaat benaderen (fig. 5.2). 

5.5 De invloed van zerofieldsplitting op de spinsplitsingsnulpunten 

De situatie waarin V halftallig is kan in een SdH meting nauwkeurig ~vorden 

vastgesteld (paragraaf 2.4). De büoehorende B,T combinaties kunnen in een 

B~t diagram worden weergegeven (fig. 5.3). De Kossut-Galazka theorie voorspelt 

de getrokken lijnen. Met zerofieldsplitting ontstaan de stippellijnen. De rela

tieve bijdrage van /:jE aan ~E neemt bij lager magneetveld toe zoals uit 
0 

(5.3) en (5.4) volgt. ~.Jil men V constant houden dan moet g''' en dus LlE constant 

blijven, hetgeen impliceert dat .6EKG minder moet vJorden: het spinsplitsingsnul
punt moet naar een hogere temperatuur, omdat de bijdrage6EKG evenredig is 
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met <S >en deze grootheid daalt bij stijgende temperatuur, zoals volgt uit z 
de Brillouinfunctie (appendix V). Over fig. 5.3 kan verder worden opgemerkt 

dat wanneer de mangaanconcentratie x wordt verhoogd de curven verder van de 

oorsprong af komen te liggen. Heeft men een sample met dezelfde mangaancon

centratie maar met een hogere electronenconcentratie dan komen de Cllrven ook 

verder van de oorsprong te liggen. Een hogere electronenconcentratie impli

ceert een hoger Ferminiveau en een hogere effectieve massa m'''. De factor ')) 
c 

neemt daardoor toe, in beide genoemde gevallen. In beide gevallen moet dus 

het beschom1de spinsplitsingsnulpunt gezocht worden bü een hogere temperatuur 

en/of een hoger magneetveld. De grootheid dB/dT voor de B~T relaties is altüd 
negatief. 

Uit SdH metingen kan op de volgende wUze een maat voor de zerofieldsplitting 

worden bepaald. Voor een zeker spinsplitsingsnulpunt geldt: 

V = ~g;"'m /m = ~'''m''~ = p + ~ (p geheel). c 0 c 
Als r,ve dit invullen in (5 .4) komt er 

2mo l6E0 + g''( + 
/.1 B o 

B 

')) = 

Dit kan 1.vorden omgeschreven tot: 

[ 

2m 
0 ).> 

me 
= 

Definiëer: 

2m 
g''' ·= 0 V Mn 

me 

6E 
0 

+ fx<S > z 

( 5. 5) 

( 5. 6) 

(5. 7) 

Deze grootheid stelt voor: de btjdrage aan de totale g*, afkomstig van de 

mangaan- geleidingselectron exchangewisselwerking. Voor een bepaald SdH -

spinsplitsingsnulpunt is gAn een constante. (5.6) wordt: 

= !J.E 
0 

+ fx<S > 
z I ( 5. 8) 

De grootheden f, x en g''' zün onafhank.elij1< van B en T. Voor 6 E veronderstellen 
0 0 

we hetzelfde. Dan mogen we voor (5.8) schrüven 

I B ~ B o + Bl • <S z> 

~E 
Hierin is B - - 0

-o en 
fx 

B =--1 _,_ 
11s9-1n 

(5. 9) 

(5 .lOa, b) 

De betekenis hiervan is: een spinsplitsingsnulpunt vertoont zich bü die com

binaties van magneetveld en temperatuur waarbü het verband tussen B en 

<S > = <S (B,T)> gegeven wordt door (5.9). De Ben <S >waarden liggen op z z z 
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een rechte lijn met helling B1 en asafsnijding B
0

. (fig. 5 .4). 

Als ~E een dalende functie van B is ~----------------"7 
0 

wijKt het verband tussen B en <S >van (5.9) z 1 af. BU lage magneetvelden zal de grafiek 

van de as af gaan krorrrnen (curve 3). Bü 

lage magneetvelden (<lT) geven CMA 

samples meestal geen bruikbaar SdH

signaal. Ons model geeft dan door extra

polatie van de meetpunten(B,<S >) een te z 
lage waarde voor Ll E (curve 4). 

0 

5.6 Experimenten en resultaten 

Van een aantal samples CMA is het B,T 

verband van de waarneembare spinsplit

singsnulpunten bepaald (0<B<2:1T en 
1,2<T<4,4K). BUiederecombinatie van 

magneetveld en temperatuur is met be

hulp van de Brillouinfunctie in gemo

dificeerde vorm (appendix V) <S > be-z 
paald. (zie ook formules (2.16)t/m 

B 

B 
0 

<S > 
z 

fig. 5.4 Het verband tussen 

B en <S > voor een Sd.H spin-z 
splitsingsnul punt. 

curve 1 volgens Kossut-Galazka 
curve 2 volgens ons model 

curve 3 volgens v. Ortenberg 

curve 4 extrapolatie van 

de derde curve volgens ons model 

(2.18)). De fitparameters werden bepaald uit magnetisatiernetingen. Om formules 

(5.6) e.v. te kunnen toepassen moeten bekend zijn : g·k, m en')) . Per sample 
0 c 

is voor iedere onderzochte configuratie de Sd.H periode bepaald. Met behulp 

van het cornputerprograrrma "Shubnikov-de Haas" (f.S) zün bübehorende vlaarden 

voor g?'> en m berekend. Hiervoor zün de bandparameters van CA gebruikt met 
0 c 

uitzondering van E , waarvoor een gecorrigeerde waarde is ingevoerd. E is 
g g 

een functie van de mangaanconcentratie x (f6). x is bepaald met microprobe-

metingen. Welke waarde v heeft kan meestal eenvoudig afgeleid worden uit het 

temperatuurafhankel~Ke amplitudeverloop van het SdH signaal (appendix V). 

Materiaal x E s sl T Tl g 0 0 
CA 0 -95 2,500 0,0000 0,000 0,0000 
1 CMA 7B 1,09 -80 1,393 0,0519 1,952 0~3549 

13z CMA lA 1, 72 -70 1,239 I o 0507 3,220 0,3966 
eenheid % me V 1 I K -1 I K 1 

Tabel 5.1 Gegevens over de gemeten CMA samples. Ter vergel~lcing zün de 
lirnieavaarden voor x = 0 zoals geldig voor zuiver CA ook gegeven. 
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\.Je gaan ~vat dieper in op de resultaten met de samples 1 CMA-7B-l-l en 

1~-lA-8-2, in de situatie B//c. De resultaten van de overige metingen zi~ 

samengevat in tabel 5.6 en appendix V. 

1 CMA-78-1-1 en 1~1A-1A-8-2 

Beide samples gaven een goed SdH signaal, vrij van inhomogeniteitsverschijnselen, 

Hallcomponenten en supergeleidend contact signalen. De meetprocedure is als 

volgt. De SdH periode 1dorclt gemeten; met de uit x bepaalde E berekenen we 
g 

op grond van de periode een vlaarde voor m en g ·k. Uit de waarde van \) ,g''( 
c 0 0 

en me \vordt ~ gevonden (tabel 5. 2) • 

1 CMA-7B-l-l l?:z(:MA-lA-8-2 

~P(B/ /cl 0,00963T-l 0 ,01472T-l 

~E -80meV -70meV 

m~- 0,0592m 0,0482m 
0 0 

g~ r- 5,98 8,63 
V 2;5 2,5 .... 

~ ... 73,48 95,10 

Tabel 5.2 berekening vang~ behoren-

de bU een spinsplitsingsnulpunt 

Vervolgens wordt bU een aantal mag

neetveldwaarden de temperatu11r T z 
bepaald, waarbU de SdH amplitude 
nul is; de bUbehorende <S >wordt z 
berekend uit de gemodificeerde 

Brillouinfunctie. Deze waarden zijn 

weergegeven in de tabellen 5.3 en 

5.4. De grafische voorstellingen 

van ~let <Sz >, B V~?rband zUn gegeven 
in de figuren 5.5a,b. De regres

sierechte door de meetplmten levert 

de waarden B 
0 

en B1. Daaruit k1..mnen v.1e met behulp van fonnules (5 .1 Oa, b) 

~E0 en het product f.x vinden; ~ staat in tabel 5.2. De gezochte waarden 

zUn gerangschikt in tabel 5.5. De metingen aan de overige samples zUn op 

dezelfde wUze bewerkt. 

B I T ' <S > B T <S > '1 CMA7B-l-lll?:z(:~~-1A-8-2 z i z z z 
1,25 2,88 0,4918 1,00 2,40 0,3166 B 0,0723 T i 0,0462 T 

0 

1,50 2,72 0,5944 1,25 2,32 0,3955 llE 0,328 me V l 0,254 me V 
0 

1,75 2,53 0,6984 1,50 2,19 0,4763 Bl 2,399 T 3,020 T 

2,00 2,30 0,8045 1,75 2,01 0,5599 f.x 10,90 me V 16,62 me V 
T K I 1 2,00 1. 77 0,6476 f 1000 me V 966 me V 

Tabel 5.3 1 CMA-78-1-1 T K 1 Tabel 5.5 Exchangeparameters 

B, T ,<Sz> voor l) = 5/2 Tabel 5.4 l?:z(:MA-lA-8-2 berekend volgens ons model, 

B , T, <S z> voor 1) = 5 I 2 . met fonnule (5.4) 

5. 7 Discussie 

Onze methode levert waarden voor de nulveldsplitsingsenergie die nogal uit

eenlopend zUn. De beste samples geven een waarde voor ~E van ongeveer %meV. 
0 

Het is opvallend dat de grootste .àE waarden worden gevonden voor de slechtste 
0 

samples. De waarde blijkt bovendien erg gevoelig te zUn voor de vlijze ~vaarop 

<Sz> wordt berekend. Met de temperatuurafhankelüKe parameters uit tabel 5.1 
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Fig. S.Sa (boven) Het <S > , 8 verband voor het spinsp1itsingsnu1punt 
z 

V= 5/2 in 1 CMA-78-1-1 

Fig. 5.5b (onder) Het <S > , 8 verband voor het spinsp1itsingsnu1punt 
z 
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B//c Blc 
Sample x V fit N 8E f.x f D.E f.x f opm. e 0 0 

1 CMA 6 ? 5/2 var 6,24 +0,701 9,41 941 +1,003 8,79 879 1 

1 CMA-78-1-1 1,09 5/2 var 6,27 +0,328 10,90 1000 +0,073 10,81 992 

con -0,095 9.53 874 -0,367 9,47 869 

1 CMA-78-1-2 1,09 3/2 var 2,73 -0,167 11,19 1027 -0,164 10,89 999 2 

5/2 var +0,870 9,71 891 +0,583 9787 906 

lV:MA-lA-10-1 1, 72 5/2 var 7,32 +0,045 17,17 998 +0,072 16,81 977 

7/2 var +0,409 16,96 986 +0,301 16,68 970 3 

1~-lA-8-1 1, 72 5/2 var 3,42 +0,329 16,18 941 +0,215 15,80 919 4 

l~CMA-lA-8-2 1, 72 5/2 var 3,40 +0,281 16,65 968 -- -- --

con -0,094 13 '73 798 -- -- --

.l~CMA-lA-4-1 1, 72 5/2 var 6,31 -1,428 19,34 1124 -1,087 18,04!1049 5 

eenheden % 1 - 1024 milli-electronvolt -
-3 m 

Tabel 5.6 Overzicht zerofieldsplitring en exchangefunctie CMA samples. 

Opmerkingen: 

1) Geen magnetisatie- en microprobemetingen beschikbaar. Er is gerekend met 

x= 1:09. 

2) De nulpunttemperaturen lagen boven 4,4K en moesten door extrapolatie bere
kend worden voor))= 3/2. Voor )) = 5/2 viel de T beneden 1, 7K b~ het z 
hoogste magneetveld. De temperatuurmeting is dan niet betrouwbaar. 

3) B~ het hoogste magneetveld was T gelijk aan 1 ,2K. De 1',verkel:k)1<e temperatuur 
z 

is echter vJaarschijnl:k)1< 0 ,2K hoger dan aan de heliumdampdruk afgelezen vJerd. 

Nemen wij 1 ,4K dan 1',vordt óE kleiner dan 0, 01 meV. 
0 

4) Dit is het sample dat het twee deelsamples effect fraai vertoonde. 

5) Enkele meetpunten vielen weg doordat een supergeleidend contact signaal 

optrad. Een inhomogeniteit zorgde voor een hogere nulpunttemperatuur b~ 
hoger magneetveld. 

6) In de kolom "fit" staat aangegeven of gerekend is met de met de temperatuur 

variërende fitparameters (var) of met de voorheen gebruikte fitparameters 

(con). De laatste zijn niet temperatuurafhankel:k)K verondersteld. Z~ zijn 

het gemiddelde van een aantal magnetisatiemetingen. Dit in tegenstelling 

tot de "var" parameters (tabel 5.1) die specifiek voor de gebruikte kris

tallen bepaald zijn. De gebruikel:k)"ke "con" parameters zijn: 

x S T 
0 0 

1,0 1,60 1,950 

1,7 1,43 2,874 N.B.: in deze benadering zijn s1 en T1 gel:k)K aan nul! 
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is de waarde vrijwel steeds positief. Met de voorheen gebruikte constante 

fitparameters is de waarde lager en bovendien negatief, hetgeen in str~d is 

met de verwachting. Ook is de t. E
0 

waarde gevoelig voor fouten in de tempe

ratuurbepaling. Deze gaan optreden als de Tz waarden in de buurt komen van 

de experimentele begrenzingen. Betere resultaten zouden worden verkregen met 

samples die een zeer hoge electronbeweeglüKheid hebben zodat b.v. vanaf een 

magneetveld van~ gemeten kan worden. De extrapolatiefout neemt dan af. 

Wellicht wordt dan ook duidelüK of de B - <S > grafiek (fig. 5.5) van de as z 
af gaat krommen b~ laag magneetveld, zoals de theorie voorspelt. In het door 

ons bestreken magneetveldgebied is dit nog niet het geval. De werkelüKe~E-
0 

waarden zouden dus groter kunnen zijn dan de uit extrapolatie ge~onden waarden. 

Voor Pb(Mn)S is een evenredigheid gevonden tussen ~E en de mangaanconcentra-a 
tie (E2). De splitsing zou 3,47 meV per procent voor de geleidingsband en 

1,27 meV per procent voor de valentieband zijn, of vice versa, aangezien de 

meetmethode dat onderscheid niet kan maken. uit onze metingen kan geer1 verband 

tussen LlE en x vastgesteld worden. 
0 

Voor de exchangefunctie f wordt bij de meeste samples een waarde van 1 eV ge-

vonden. De waarde is voor Blc ongeveer 2% lager dan voor B//c. De waarden 

voor de 1 CMA-7B en de l%CMA-1A serie stemmen b~ gebruik van de nieuwe, tem

peratuurafhankelüKe fitparameters "var" beter overeen dan bij gebruik van de 

oude, constante ''con'' parameters. 

Conclusie 

Op grond van onze metingen kan het bestaan van zerofieldsplitring in CMA niet 

met zekerheid worden vastgesteld. De gevonden \-laarde .t.E van ongeveer 3aneV 
0 

is erg laag, maar op grond van theoretische argumenten zou onze methode ook 

tot een te lage waarde moeten leiden. Metingen aan samples met een hogere 

electronbeweeglülZheid zullen meer informatie kunnen leveren. 
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6. TEMPERATUURBEHEERSING VAN EEN HET CONTACTGAS GEKOELD SAi'1PLE 

6.1 Inleiding 

In opstelling II bevindt de samplehouder zich in heliurngas. Een evenwicht 

tussen een ~vanntelek en een wanntebron moet voor de temperatuurstabilisatie 

zorgen. Het meten en regelen van de temperatuur van het sample wordt daardoor 

in vergel~King met een badcryostaat, zoals bU opstelling I, sterk bemoeil~Kt. 

In een badcryostaat staan sample en temperatuursensor(welke niet echt nood

zakel~K is) met elkaar in wanntecontact door het vloeibare helium. De wannte

geleiding daarvan is goed en bovendien kookt de vloeistof zodat de temperatuur 

uniform is. Regeling van de temperatuur gebeurt eenvoudig door de dampdruk 

boven de vloeistof te stabiliseren. BU dampdrukken lager dan ongeveer 10 torr, 

dat is bU 1, 75K en lager, begint de afleesnam-keurigheid van de druk onvoldoende 

te worden en gaat het drukverval over de leidingen een rol spelen. De nauw

keurigheid van de temperatuurmeting neemt daardoor snel af. 

6. 2 Opstelling II in kamer ND 02.09 

Deze opstelling wordt uitvoerig beschreven in rrrijn stageverslag (fl). Het ge

deelte waarin het sample zich bevindt is weergegeven in fig 6.1. Beneden 4,2K 

komt de temperatuurstabilisatie op dezelfde wtize als bU een badcryostaat tot 

stand. Er wordt vloeibaar heliurn in ruimte 2 gelaten en de druk wordt gestabi

liseerd. Ee~ nadeel ten opzichte van de badcryostaat is dat de ~varmte~veerstand 

van het contactgas de laagste temperatuur die bereikt kan worden nadelig be

invloedt. Een ander nadeel is dat door de temperatuurgradiënt van samplehouder 

naar de koperwand de sensor (een ~arbon-~lass-!esistor:CGR) en het sample 

niet dezelfde temperatuur meer hoeven te hebben. Twee andere complicaties 

zUn: - door de CGR en het sample lopen meetstromen die deze voorwerpen verwarmen. 

- de CGR heeft een koperbehuizing en vier vrU dihl(e aansluitdraden. Het 

modulatiemagneetveld dat ten behoeve van de SdH metingen gebruikt wordt 

(31Hz) geeft Foucaultstromen in het koper die de CGR extra opwarmen. 
Enkele waarnemingen hiervan: 

- Een modulatieveld van 15 mT deed de temperatuurindicatie van de CGR met 

0,2K toenemen bU een temperatuur van 4,2 K in ruimte 2. BU lagere tempera

tuur neemt dit effect nog toe. 

- De CGR moet volgens de handleiding een constante meetspanning krUgen van 

10 mV. Verlaging naar 1 mV deed de indicatie met 0,05 Kafnemen bU 4,2 K 

en maar liefst met 0,4 K bU 1,8 K! Dit ondanks het feit dat met spannings

sturing de dissipatie afneemt met dalende temperatuur. CP= V2/R; R neemt 

sterk toe met dalende T). 1 mVmeetspanning bl~Kt geen hinderl~Ke dissipatie 

te geven maar vennindert de nauwkeurigheid van de weerstandsmeting. 
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fig. 6.~ Samplehouder.met 
essentiele gedeelte van de 
cryostaat na modificatie. De 
stookspiraal is ca. 70 Ohm. 
BU 200 mW input ~:vordt ca. 9K 
binnen de RVS buis bereikt. 
(zie ook appendix VI) 

De opwarming van het sample kon dankzU het supergeleidend contact (S.G.C.) 

effect gemeten worden. BU een CGR indicatie van ca. 8K bleek dat verlaging 

van de meetstroom door het sample van de gebruikelu"ke vlaarde van 100 mA 

naar 10 mA het magneetveld waarbU het S.G.C. signaal optrad met ongeveer 

60 mT toenam. Dit correspondeert met een afkoeling van ongeveer 0,2K. 

BU gebruik van deze opstelling boven 4,2K trad een zeer storende fout aan 

de dag. De ontdekking ~vam eveneens tot stand door het S.G.C. effect. Het 

verschil in temperatuur tussen CGR en sample bleek veel groter te zUn dan 

~:verd aangenanen, vooral bU wat grotere heliumflmvwaarden. Het bleek dat het 

magneetveld waarbU het S.G.C. signaal optrad sterk steeg bU vergroting van 

de helit~flow (en dus ook de stookstroom) teD~jl het regelsysteem er niette

min voor zorgde dat de temperatuur van de CGR constant bleef. Er moest derhalve 
een temperatuurgradiënt bestaan naar de stoo~Neerstand vanaf de opening van 

de heliumaanvoerbuis. Deze gradiënt moet een temperatuurverschil tussen 
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genoemde punten hebben gegeven van enkele K. Berekening van de warmtegelei

ding van de kopermantel heeft aangetoond dat dat een reële mogelükheid was. 

De volgende wijziging heeft enige verbetering gebracht. Om de samplehouder 

is een roestvr~stalen buisje met stookspiraal geschoven. Ook voor het tempe

ratuurgebied boven 4,2K wordt de mantel (ruimte 2) gevuld met vloeibaar helium. 

De verticale gradiënt is dan opgeheven. De warmte ~-1ordt veel gelükmatiger 

aangevoerd door de spiraal dan voorheen door de stookweerstand in het koper
blok. De temperatuurgradiënt zal dan voornamelüK, horizontaal, over het 

contactgas staa~. Een directe controle hierop is onmogelüK. We mogen wel 

aannemen dat door het opheffen van de verticale gradiënt de situatie a&î

zienl~~< verbeterd is. Een belangrü1< voordeel is het vervallen van het regel

systeem. Het vJarmtelek via het contactgas naar het vloeibaar helium is zo 

constant dat het sturen van een constant vermogen door de spiraal al een 
veel stabielere temperatuur geeft(beter dan binnen O,lK) dan voorheen, met 

regelsysteem. De insteltüd van het evenwicht is slechts enkele seconden. 

Literatuur bü hoofdstuk 6 

1) Buij A.W. 

Stageverslag THE (1982) N-VVS 
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SYMBOLENLIJST 

Symbool 

A 

B 

B 
0 

Bl 
B m 
B c 
b r 
c 

E 
-
E 

EF 
E.:::_ En, 

E 
g 
~E 

0 

e 

F 

f 

t 
H 

c 
I 

J 

kB 
k 

n 

x,y,z 
mo 

meff 
_,_ 

m" 
m c 
m cl,2 

n 

N e 
p 

P(O) 

P(90) 

pl' p2 

Qnschrijving 

gemeten SdH amplitude 

magnetische inductie 

parameter, geassociëerd met nt1lveldsplitsingsenergie 

parameter, geassociëerd met exchangefunctie 

amplitude van het modulatieveld 

kritisch veld (supergeleiding) 

amplitude van de re harmonische in het SdH signaal 

de kristallografische c-as in tetragonale kristallen 

electrisch veld (vector) 

energie 

Fermi-energie 

energie van het min~ van een Landauband; 

+ met spin up, - met spin down 

bandafstand ( r 6 - r 8) 
nulveldsplitsingsenergie (zerofieldsplitting) 

elementaire lading 

SdH frequentie 

exchangefunctie 

effectieve spinsplitsingsfactor 

= h/2 constante vaD Planck 

kritische veldsterkte (supergeleiding) 

stroomsterkte 

stroomdichtheid (vector) 

constante van Boltzrnann 

componenten van de golfvector ~ 

vrUe electron(rust)massa 

effectieve electronmassa 

gereduceerde effectieve massa = meff/m
0 

effectieve cyclotronmassa 

Eenheid 

a. u. 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

V/m 

J of eV 

eV 
eV 

eV 

eV 
c 
T 

eV 

1 

Js 

A/m 

A 

A/m2 

J/K 
-1 

m 

kg 

kg 

1 

kg 

effectieve cyclotronmassa geassociëerd met resp. de kg 

hoofdcomponent en een tweede component van het SdH signaal 

Landauquanturngetal 1 

electrenenconcentratie m-3 

SdH periode = F-l T-l _, 
= P(B//c) ; periode met B evenwijdig aandec-as T ~ 

= P(Blc) ; periode met B loodrecht op de c-as T-l 

periode van de hoofdcornponent, periode van de tweede cornp. T-1 
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syrnbolenlUst, vervolg 

Symbool 

~ 
5eff 
s 

0 

sl 
<S > z 
s m 

T 

TD 

Teff 

T 
0 

Tl 
T z 
V ' V s a 
VH 
x 

\3 
cp 
0 
x 
;\ 

0 

11 

lls 
V 

wc 
wm 
e. g 

1: 

eH 

}c 

Qnschrtjving 

Hallconstante 

fitparameter in de gemodificeerde Brillouinfunctie 

seff bU T = 0 
temperatuurgradiënt van seff 
thermisch gemiddelde van de paramagnetische spin 

het extremale doorsnUdingsoppervlak door het Fermi

oppervlak, loodrecht op het magneetveld 

temperatuur 

Dingle temperatuur 

effectieve temperatuur voor de gemodificeerde Brillouin

functie, = T + T
0 

+ T1.T 

Teff bU T = 0 
de correctie op het verband Teff = T + T

0 
de temperatuur \vaarbU de SdH amplitude (r=l) nul is 

even en oneven component (in B) van de gemeten spanning 
Hallspanning 

atomaire Mn fractie = aantal Mn/ (aantal tvln + aantal Cd) 

constante voorkomend in de uitdrukking voor b 
r 

fasefactor 

fasefactor, SdH oscillaties 

flexibility parameter supergeleiding 

indringdiepte (supergeleiding) 

be\veeglt_jkheid 

Bohrmagneton 

spin-Landausplitsingsverhouding 

cyclotronfrequentie 

modulatiefrequentie 

tensoren voor soortel~Ke weerstand en soortelt_~ 

geleidingsvermogen 

electronverstrooiingstUd 
Hallhoek 

coherentielengte(supergeleiding) 

Eenheid 

K 

K 

K 

K 

1 

K 

V of a.u. 
V of a.u. 

1 

T/K 
rad 

rad 

1 

m 

m2 /Vs 

J/T 

1 

rad/s 

rad/s 

Ohm.rn 
Ohm -l /rn 

s 

rad 

m 
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APPENDIX II MODULATIETECHNIEK EN EFFECTIEVE MASSA DEFINITIES 

Modulatietechniek 

Het SdH effect veroorzaakt een büdrage aan de spannLîg over het sa~ple die 

voorgesteld kan vlorden door: 

2rt A(B,T)cos(PB +rb 

De magneetveldmodulatie veroorzaakt een totaal magneetveld: 

+ B cos w t rn rn 

De spanning VSdH wordt dan gegeven door: 

- -l 2TT l - A(BDC'T)cos P(B + B cosw t) 
DC rn rn -

Hierbü is voor de eenvoud rb = 0 genanen. Er is verondersteld dat: 

1 clA 
A . OB . 8rn << 1 

We ~verken (A2 . 3) verder uit : 

V SdH = A cos 1-
'-PBDC (1 + 

Nu is Brn << BDC zodat: 

2 IT J rn cos w t ) 
BOe rn 

V - A cosl 2rr ( 1- Brn coswrnt)l 
SdH - PBDC Ç j 

Dit is eenvoudig uit te schrüven als : (cos(a-b)=cosacosb+sinasinb) 

2TI 
VSdH =A cos(~) 

DC 

Definiëer 

A . ( 2IT ) sln p-s-
DC 

o(: = 
2 TTB rn 

Dan wordt (A2.7): 

2ITB 
cos( rn 

p 8nc 
2rrB 

sin( rn 
p 8nc 

cosw t) 
rn 

cos w t) rn 

+ 

(A2 .1) 

(A2.2) 

(A2. 3) 

(A2.4) 

(A2.5) 

(A2.6) 

(A2. 7) 

(A2.8) 
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2~ 2rr 
VSdH =A cos(PBDzC)cos(o(coswmt) +A sin(~)sin(-;).cosw t) 

DC m 

Met behulp van Besselfuncties kunnen de Fouriercanponenten van dit 

signaal worden gevonden: 

2TT 
VSdH =A cos(rs--) 

DC 

A . ( 2TT ) 
s~n ~ 

DC 

(A2.9) 

De lock-in amplifier kan werken als synchrone detector op w of op 2 W . m m 
Voor de volledigheid geven we ook de DC component van VSdH bU magneetveld-

modulatie: 

VSdH(2Wm) 2J 2 (d.) A 2TT - rr ) cos(~ 
DC 

VSdH( wm) = 2J 
1 

(oO A cos( 2TT -TI/2) 
PBDC 

VSdH( DC ) J (o() A 2TT 
cos(~) 

0 DC 

Het hoofdmagneetveld moet voldoencie.langzaam veranderen: 

voorwaarde : d 2TT 1 
ëlt(~) << T 

DC 

(A2.11) 

(A2.12) 

(A2.13) 

(A2.14) 

Hierin is T de tUdconstante van de lock-in amplifier. Een voorviaarde voor W is: m 

w >> l m T 

Voor voldoende kleine 1:-Jaarden van B zodat oe. << 1 geldt: 
m 

J (d) = 1 . 
0 ' 

J 2 (eX) 
.2. 

0' 125 ~ 

(A2.15) 

Hieraan zien we dat de detector output op tu evenredig is met B en met m m 
de momentane frequentie w van het SdH signaal zonder magneetveldmodulatie mom 
dat gegeven is in (A2.1): 

w mom 
o<. dB = ï3 ëff 

(A2.16) 
m 

waarmee de evenredigheid van U) enct is aangetoond.De detector output op mom 
2 W is op grond van hetzelfde argument evenredig met B2 en met w2 • 

~ . d zv m dV . mom 
De lnterpretatle va..11 V (2 wm) als OJ3T en V ( Wrn) als CIB hgt dan voor de 
hand. Er moet dan wel voldaan zUn aan de vier voorwaarden: (A2.14), (A2.15), 

Brn << BDC en ot. << 1. 
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De klassieke maro1etm·jeerstand kunnen we voorstellen door een machtreeks in B 

van het type: R(B) = R(0)(1 + c1B + c2B2 + c3B3 + ........ ) (A2.17) 

Detectie op 2 W elimineert de tennen t/m B2 • Detectie op w elimineert alleen 
m m 

de tenn evenredig met B. 

De keuze van BOC als functie van t moet zo zjjn dat steeds voldaan is aan 

(A2 .14). Het is nog beter als de grootheid in het linkerlid constant \vordt 

gehouden. Als dan maar marginaal aan de voorwaarde volda&î wordt is de ge

maakte fout onafhánkelûK van B. (de fouten zjjn: een te lage gemeten SdH ampli

tude en verschoven piekposities). Het voordeel is dan dat periodemetingen 

toch nauwkeurig blijven en dat de amplitudemeetfout overal hetzelfde is. Deze 

situatie kan bereikt worden door de zogenaamde §.éQ _g€_d§_el_d_d2._0E._ ê_ ~tu_I~g. 

Het hoofdveld moet dan voldoen aan : BOC(t) = c1 (t-t0) + c0. Dit is reeds 

beschreven door J .J. Neve'~ maar \vordt tha.11s niet meer in onze opstellingen 

toegepast. In verband met koppeling van microprocessorbesturingen aan de op

stellingen, hetgeen in de toekomst verwacht mag worden, zou de 1/B sturing 

heroverwogen moeten worden, omdat deze sturing op die manier eenvoudig te 

realiseren moet zjjn. 

Modulatieveldsterkten hî de drie opstellingen: (BOC = 1 T) 

Opstelling B /I U) /2ïl Effectieve massa definities m m 
I 21 61 

II 15 31 De gebruikelûKe definitie van m f~ gaat uit van e r 

lil 75 61 het E-k verband in de geleidingsband: 

mT/A Hz 
1;_z k 

- --1 dE (A2.18) m = -

In een anisotroop materiaal zoals CA en CMA is het E-k verband niet voor alle 

golfvectoren gelûK. Het Fenni-oppervlak is een prolate omwentelingsellipsoide 

met hoofdassen a en c(>a). Kiest men de z-richting langsdec-as dan kan onder

scheid worden gemaakt tussen een longitudinale en een transversale effectieve 

massa volgens: m = t,_ 2k l-dE -j-l en m...., = tzk [dE -~-l = -fFk rdE -J -lkA2 .l9) 
L z ëiKZ T x ëiKx- y L ëiK . j 

~---------------~~---~-------~--) BU CA is c.dc/dE > a.da/dE zodat m1 > Inr· 
De cyclotronmassa is gedefinieerd als Îm =-h2 /2TI . (dS /dE)! (A2.20) 

l_ d l ~cd m ~ 
zodat mc(O) =n2 /2TT. ëlE(a 2 ) en mc(90) =n2 /2IT. ëlE(ac) (A2.21) 

Met B//c ligt de cyclotronbaan in het k ,k vlak. In dit geval is m gelûK aan 
x y c 

meff' welke grootheid nu gelûK is aan IDr zodat mc(O) = IDr· 
Met Blc ligt de cyclotronbaan in het k ,k of het k ,k vlak. m is dan niet x z y z c 
gelûK aan een van beide meff' maar ligt ertussenin. Er geldt nu: 
m...., < m (90) < ~. Het gevolg is dat m (90) > m (0). 

T C L C C 

,., Neve J .J. afstudeerverslag THE(1979) 
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APPENDIX III GEGEVENS S.G. C. METINGEN, LAAGVELD S.G. C VERSCHIJNSEL? 

VOORBEELD S.G.C. SIGNAAL 

gegevens supergeleidend contact signaal metingen 

De volgende tabel geeft de resultaten van S.G.C. metingen aan verschillende 

samples. De confi~1ratie is steeds de vierpuntsconfi~ratie. 

Sample Y(4,5K)l Tcoëf. LlY(Tc) Mag.W. P(90) P(O) Ne 
~MA-1-1 430 3 -2,70 +0,45 - - -
~MA-1-2 260 I +0,10 13 ~3 -

~MA-1-3 627 4 -0,45 +2,0 - - ca. 3 

\CMA-1-4 119 +1,25 - -
~MA-1-5 650 6 +0,62 +3 - - -
~CMA-2-1 235 3 +0,64 +0,10 - - ? 

CA-56-6-1 686 6 +0,45 +0,08 28,1 - 1,10 
CA ? 166 3,5 +0,4 +0,09 - - ? 

CA-64-8-1 878 8 +0~25 +0,98 I -0,52 7,68 10,1 0,231 

CA-64-38 1810 8 +0 28 +0,89 I -0.36 8,65 12 3 0 186 
eenheid i.N 10-JK-l % T -1 T -1 10-JT-l 1024m-3 

Blc Bllc 
Tabel AJ.l C,e evens ~.G.c. met~n en. g g 

Toelichting. De meetstroom bedroeg 100 mA. De grootheid Y is de detector

output. In de bveede kolom is dit de gemeten gel~Kspanning over de spannings
contacten van het sample. De derde kolom geeft de grootheid : 

1 [dYj ·· .. ·· y(4 SK) . dT , een maat voor de ternperatuurcoefflclent van de weerstand 
' T=llK 

van het sample. De vierde kolom geeft de grootte van het stapje in de gemeten 

spanning bü Tc' zoals gesc~etst in fig. 3.8, meting b.0. Het plusteken duidt 

op meer spanning in de normale toestand van het soldeer. De vijfde kolom geeft 

de grootheid Y(~=ü) . [~J , een maat voor de klassieke magnetoweerstand. 
, B=0,3T 

De negatieve ·.vaardRn voor deze grootheid bü de laatste twee samples in de 

situatie Bllc zün verrnoedel~K te ~~jten aan het stroomopsluitingseffect (hfdst.4 

E8), omdat hier Bllc correspondeerde met BIII, de longitudL~ale situatie. Aan 
de samples ~MA-1-2 en 1-4 zün geen DC metingen gedaan (a.0 en b.0). Van de 

~MA serie gaf alleen nr. 1-2 een SdH signaal. We mogen aannemen dat N in de e 
overige exemplaren vrüwel gel~K is. 

Voorbeeld S.G.C. signaal 
fig. A3. 1 op de volgende pagina. De detector output Y (meting a. 2) is 

geschreven als functie van het magneetveld. De grote enkelvoudige "slinger" 

is het S.G.C. signaal van Rosernetaal. Er werd gemeten aan een 1~% CMA sample 

in de tweepuntsconfi~ratie. Bü de laagste temperaturen zien we het SdH effect. 
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fig. A3.1 Voorbeeld S.G.C. signaal 
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Laagyeldverschijnsel 

In vrijwel alle metingen met modulatietechniek (a.l,a.2,b.l,b.2) zijn bij lage 

magneetvelden, <O,lT, temperatuurafhankel~Ke structuren te zien die niet 

verdw1jnen als de meetstroom wordt uitgeschakeld. Daaruit moet worden gecon

cludeerd dat het niet om een resistief maar om een inductief effect, op 

de toevoerdraden naar het sample, gaat. Dat zou kunnen gebeuren in het 

magneetveldgebied Bel< B < Bc2 omdat daar de magnetisatie van het soldeer, 

dat supergeleidend materiaal is.sterk verandert. Zo ontstaat een effect 

dat niet lineair in B is. Dat genereert harmonischen in het modulatieveld. 

Detectie op 2 CJ is hiervoor erg gevoelig. 
m 

Ook in fig. A3.1 is een laagveldverschijnsel te zien, zelfs tot 0,4T. De 

grootste piek komt echter ook bij de laagste temperatuur niet hoger dan 

25mT. Het sample ~MA-1-2 vertoonde slechts een enkelvoudige piek in het 

lage veldgebied. Het B,T verband voor deze piek is weergegeven in fig. 

A3. 2. Er Herd gedetecteerd op 2 w , in de vierpuntsconfiguratie. T bl~Kt m c 
net als van het hoogveld S.G.C. signaal 8,5K te bedragen. B~ lcan door extra-._ 

polatie vastgesteld worden op ongeveer 95mT. 

100 
fig. A3.2 

' ' Laagveld S.G.C. 

" "" signaal van 

75 ~MA-1-2 : B,T-
diagram voor het 

centrum van de piek. 

50 

25 

0 
0 2 4 6 8 10 

Temperatuur [KJ 
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APPENDIX IV CONTROLE PERIODICITEIT, VOORBEELD INHOMOGENITEIT, 
ANISOTROPIEWAARDEN 

Controle periodiciteit 

De grafiek in fig. A4.1 toont het resultaat van de controle op de perio

diciteit in 1/8 van de tweede SdH component in CA-64-17-1-1. De afv~King 

van de meetpunten ten opzichte v&î de rechte lijn is zeer gering. De helling: 

dB-l 1 
+ -- geeft de SdH periode : 0,0222 T- (F = 45,05T) 

dn 

fig. A4.1 Periodebepaling 2e component in CA-64-17-1-1 

.95 
r l 

• 90 ~ 
I 

I I 
I I 
I ' 

f 

.85 I I I 
r-o 

. 80 L ~ -I ! 
t-

I I 
CQ 

.75 ~ I "'-
.-4 I 

I 
I 

~ • 70 ~ 
I 
I 
I 

.65 ~ 

. 60 
n-10 n-5 n 

Landauquantumgetal 



-83-

Voorbeeld inhornogeniteit 

De twee signalen :in fig. A4.2 illustreren het twee deelsamples effect goed. 

De signalen zijn voor 1 < B < 1,3 T exact LD tegenfase en boven 2 T exact 

in fase. In het gebied 1,3 < B < 2 T is er een faseverschil dat aan ~veers

zijden van het zwevingsnulpunt b.v. bij 1,45 en 1,8 T vri~vel 90° bedraagt. 

Hieruit mogen de volgende conclusies voor het spinsplitsingsnulpunt ~ = 5/2 

worden getrokken: 

B (T) T (K) commentaar 
7. 

1,0 2 < T < 4,2 normaal gedrag, 180v faseverschil 
z 

1,2 idet11 idem 

1,45 ca. 2 op grond van 90 o faseverschil rr abel A4.1 

1,6 4,2 nulpunt bij totaal verkeerde temperatuur 

1,8 ca. 2 I op grond van 90° faseverschil 
2,1 < 2 J fase nog niet omgekeerd 

Alleen uit deze twee metlilgen ~vordt al duidelijK. dat het schijnbare B, T diagram 

voor V= 5/2 geheel onjuist zal zijn, door het inhomogeniteitseffect.Dit . 
sample vertoont een uitgesproken beating-minimum bij T=4,2K en B=l,6T. Men 
is dan ge\vaarschuwd voor het effect. Doet het beating minimum zich minder 

duidelijK. voor of valt het buiten het beschou;vde magneetveldgebied (zoals 

nu gebeurd zou zijn als in opstelling II vJas ge.rneten!) dan lijlzt het SdH sig

naal normaal. Het B,T diagram voor het spinsplitsingsnulpunt zal toch sterk 

van de no11male situatie afwiJKen, waaruit allerlei verkeerde conclusies getrok

ken kunnen worden met betrekking tot het exchangewisselwerkingsproces in CMA. 

\ 
fig. A4.3 2,0 • \ 

B(T) \ Geschat B,T diagram op grond van 

1,8- \. fig. A4.2 en tabel A4.1 ~-- --
1,6 ..... 

....... 

~ --- --
1.4-

(---
\ 

1,2 \ 
\ 
~ 

1,0 
I ' I 

T (K) 2 3 4 fig.A4.2 --+ z 
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fig. A4.2 Shubnikov-de Haasoscillaties van l~CHA-lA-8-1. Boven bijT= 2,0K onder bijT= 4,2K. Verticaal de detectoroutput Y 

op 20J . Bij 2,0K werd met de halve gevoeligheid gemeten t.o.v. 4,2K. Het ma~1eetveld stond parallel aan de [1 l Ol richting. m - ~ 

Opmerkingen bij de pijltjes: 

l) Dit nulpunt wordt veroorzaakt door de inhornogenite:Lt 

2) De verschuiving omhoog van deze piek is het gevolgvoohet supergeleidendcontact si~aal van Rosernetaal. 

3) Dit nulptmt correspondeert met een nuldoorgang van de Besselfw1ctie J
2 

(0(). Zie A2 .11. Het modulatieveld kan hierdoor 

gecontroleerd worden m.b.v. de formule Bm =o</2ii. PBk. Dit volgt uit(A2.8). D(, Pen BOC zijn bekend. C:1.. = 5,14; P =0,0137 T-l 
BOC= 0,885 T zodat volgt B = 8,78 mT. , m 

I 
00 
~ 

I 
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Anisotropier,vaarden voor zuiver CA 

N P (B/ I [1 0 0]) P(B//[001j) P(B//[11 0]) ~ I K e warping 

0,53 44l75 57,3 44,26 1,28 I 1 ,Oll 
I 

1,90 20,89 24,3 20,47 1!16 l 1,021 

7,75 7,97 8,72 7,71 1,09 I 1,034 

1024m-3 10-3T-l 1 

KH is de hoofdanisotropie : v-1aarde in 2e gedeeld door ~vaarde in 1 e kolom. 

e e K . is de warpinganisotropie : 3 gedeeld door 1 kolorr1. warplng 

De ~vaarden zijn ontleend aan de dissertatie van J .J. Neve (1984) 
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APPENDIX V BEREKENINGEN EN RESULTATEN ZEROFIELDSPLITTING 

We geven hier een overzicht van de berekeningen, per sample, 

voor de bepaling van de zerofieldsplittingenergy 6E en de 
0 

exchangefunctie f. 

De (thermisch gemiddelde) mangaanspin in de richting van B volgt uit B en T 
volgens de gemodificeerde Brill~linfunctie. (De modificatie behelst de 

invoering van de effectieve verzadigingswaarde van de spin en de effectieve 

temperatuur) : 

<S > z 

y = 

1 '2 
tanh0,2y) 

0,2 (A5 .1) tanh(0,2y) 

s
0 

+ s1 .T (A5. 2) 

T
0 

+ T(l + T1) 

De waarde vanv kan bepaald worden als men bij een gegeven magneetveld binnen 

het te bestrijken temperatuurgebied àf h·Jee nulpunten àf een nulpunt en een 

locaal maximum in de a~litude kan VL~den. 

In het eerste geval geldt: V 1 = 1J 2 - 1 (A5. 3) 

In het hveede geval: V 1 = V 2 - },z (A5 .4) 

Deze vergelijkingen kunnen m.b.v. ')) = ~;''g''' en g;', = constant worden omgezet tot: 
c 0 

~l = ~~2 - 2/m~ (A5.5) dan1;vel g~1nl = ~2 - 1/m~ (A5.6) 
De verhouding ~1;~2 volgt t1it het uit de metingen af te leiden verband: 
B = B + B

1
. <S >,aangezien s1 = fx__ volgt nu eenvoudig: 

0 z . /.1 g:' 
B'-lm 

gt:1n1 ( Bl ) 2 

gtfu2 = (Bl ) 1 
(A5. 7) 

(A5.5) of (A5.6) samen met (A5.7) vormen twee vergel~Kingen met twee onbeken-
den zodat ~l 2 gevonden kunnen ~vorden. De·\) waarde vindt men uit 

' V = ~;'' (g·k + g?'~ ) (A5 . 8) 
c 0 '-'}VIn 

Aangezien men zeker ï·7eet dat àf beide ~vaarden halftallig moeten zijn, àf 

een waarde halftallig en de andere geheel, dient te worden afgerond en kan 

daarna de werkel~Ke gÇ1n bepaald worden uit ~ = m~ ).) - g~ (A5. 9) 

Berekeningen per sample 

1 CMA-6 

P(O) = 0,00965 T- 1 ;m~''(0) = 0,0591 ; g;(O) = 5,99 
P(90)= 0 00923 T-l.m;(90)= 0 0616 · g~''(90)= 5 20 

' ' c ' ' 0 ' 

Schatting: x= 1,09. Seff'Teff volgens tabel 5.1 

B/ /c T <S > z z 
))= 5/2 j g;',Mn = 78,61 

c 

1,70 2,02 0,7475 B = 0 154 T · ll E = 701 !JeV 
0 ' ' 0 

2,07 1,60 0,9264 B1 = 2,068 T ; fx = 9,41 rneV 

T K 1 
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Bic T <S > 
~ z z 

1,70 2,10 0,7365 )) =5/2 ~ =75,97 
2,07 1,63 0,9216 B = 0,228 T ; 6E = 1003!ieV 

0 0 
T K 1 B1 = 1,999 T ; fx = 8,79 meV 

1 CMA-78-1-1 
P(O) = 0,00963 T-1 · m·k(O) = 0 0592 

' c ' g6(0) = 5 '98 
e''~(90)= 5 19 P(90)= 0,00919 T-1 · m*(90)= 0 0618 

' c ' oo ' x = 1,09 
fitparameters: tab. 5.1. "var" 

B//c T <S > z z 
1,25 2,88 0,4919 
1,50 2,72 0,5944 
1,75 2,53 0,6984 
2,00 2,30 0,8045 
T K 1 

Bic T <S > 
1.: z z 

1,25 2,8010,49881 
1,50 2,65 0,60171 

1,75,2,47 0,70161 
2,00:2,32 0,8019. 

1J = 5/2 ; g~'1n = 78,48 
B = 0,0723 T ÖE = 328 !JeV 

0 0 
B1 = 2,399 T ; fx = 10,90 meV 

)) = 5/2 ; ~ = 75,72 
B = 0,0167 T ÜE = 73 !JeV 

0 0 
B1 = 2,467 T ; fx = 10,81 meV 

Bjj ·dezelfde B en T meetvlaarden de "con" fitparameters: z 
<S > (B//c) (Blc) 

z L. 0,6053 0,6142 
0,7259 0,7348 
0,8450 0,8534 
0,9629 0,9599 

1 CMA-78-1-2 

B//c B = -0 0210 T · 
0 ' ' 

B1 = 2,097 T 
B = -0 0838 T 

0 ' 
Bl = 2,161 T 

LlE = -95tleV 
0 

fx = 9,53meV 

h.E = -367 11eV 
0 

fx = 9,47 meV 

P(O) = 0,01706 T-1 ; m'''(0) = 0,0451 
c 

P(90)= 0,01585 T-1 ; m'''(90)= 0,0478 
c 

g'''(O) = 9 91 
0 ' 

g·k (90)= 8 03 
0 ' 

x= 1,09 
''var'' parameters uit tab. 5 . 1 
B//c T ( =3/2) <S >.T ( =5/2) <S > z z z z 
1,1 4,60 0,3370 1,60 0,5735 V= 3/2 ; ~'in = 56,60 
1,5 4,55 0,4549 1,17? 0,8145 B = -0 0513 T · àE = -167 11eV 

0 ' ' 0 
2,0 4,40 0,6007 ? ? B1 = 3,414 T fx = 11,19 meV 
T K 1 V= 5/2 ; g~ = 101,0 

B = 0,148 T 6E = 870 jJeV 
0 0 

B1 = 1,660 T fx = 9,71 meV 
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Blc T ())=312) <S > T (V=512) <S > 
z z z z 

1,1 4,60 0,3370 1,67 0,5638 V= 312 ; g~ = 55,09 
1,5 4,55 0,4549 1,30? 0,7903 B = -0 0513 T · AE = -164 11eV 

0 ' ' 0 1-' 

2,0 4,40 0,6007 ? ? B1 = 3,414 T fx = 10,89 meV 

r, K 1 K )) = 512 ; gfb = 96,57 
B = 0,104 T D.E = 583 11eV 

0 0 
B1 = 1,766 T fx = 9,87 meV 

l~MA-lA-10-1 

P(O) = 0,00873 T-l 

P(90)= 0,00827 T-l 
· m7'(0) = 0 062 · g?'>(O) = 5 43 
' c ' ' 0 ' 
· m?'>(90)= 0 0649· g?'>(90)= 4 71 
' c ' ' 0 ' 

''var'' parameters, tab. 5 .1 

Bllc T (V=712) <S > T (V=512) <S >I 
z . z z z 

1,50 1,60 0,5264 3,90 0,3775 V= 712 
1,75 1,42 0,6173 3,78 0,4415 

2,05 1,15? 0,7281 3,64 0~5170 

T K 1 K 1 

I 

BIc T ())=7 12) <S > T (])=512) <S > I 
~ z z z z 

1,50 1,70 0,5171 4,08 0,3699' 

BO = 0,0657 T 
B1 = 2,726 T 

')) = 512 

B = 0,0105 T 
0 

B1 = 3 ~ 944 T 

').) = 712 

x=l,72 

g7' = 107 5 
Mn ' 
~E = 409 11eV 

0 . 
fx = 16,96 meV 

~ = 75,22 
ÖE = 45 11eV 

0 
fx = 17,17 meV 

o?'> = 103 1 OMn I 
1,75 1,48 0,6109 4,00 0,4307 B = 0,0504 T AE = 301 11eV 

0 0 
2,05 1,27 0,7140 3,82 0,5068 B1 = 2,795 T fx = 16,68 meV 

)) = 512 gtb = 72,33 
B = 0,0172 T ~E = 72 11eV 

0 0 
B1 = 4,014 T fx = 16,81 meV 

Commentaar bU Bllc: Merk op dat de temp. T voorV = 512 in een gebied vallen 
z 

waar de nauv~eurigheid in de temp. bepaling erg goed is. De B waarde is de 
0 

laagste van alle metingen( t) Toeval of is ./j. E werkelij'k erg klein? 
0 

Ne..rnen we bU )7 = 7 I 2 voor BI I c=2, 05 T een T van 1 , 22 K dan volgt B = 0, hetgeen z 0 
de gevoeligheid van B voor de bepaling van T illustreert. T waarden 

0 z z 
kleiner dan 1,7K zUn niet nauvvkeuriger dan+ O,lK 

1~-lA-8-1 

P(O) = 0,01459 T-l 
P(90)= 0,01367 T-l 

B//c T j <S > 

m?" (0) = 0, 0485 
c 

g?'>(O) = 8 56 
0 ' 

m?"(90)= 0 0511 
c ' 

g?'' ( 90) = 7 09 
0 ' 

. z z 
1,0 2,19 0,3281 )J = 5/2 
1,3 2,36 0,4074 B = 0,0601 T 

0 

1,7 1,95 0,5516 B1 = 2,957 T 
2,05 1,60 0,6775 

T K 1 

~ = 94,53 
A E = 329 11eV 

0 

fx = 16,18 meV 

''var'' parameters. 

x= 1,72 



Bic T <S > 
~ z z 

1,0 2,26 0,3241 ).) = 512 

1,3 2,26 0,4140 B = 0,0410 T 
0 

1,7 2,00 0,5472 B1 = 3,007 T 

2,05 1,65 0,6723 

T K 1 

l~CMA-lA-8-2 
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~ = 90,76 
A E = 215 iJ.eV 

0 

fx = 15,80 meV 

P(O) = 0,01472 T-l 

P(90)= 0,01370 T-l 
· m''~(O) = 0 0482 
' c ' 

g;'>(O) = 8 63 
0 ' 

''var'' parameters 

x= 1,72 · m'''(90)= 0 0511 
' c ' g'''(90)= 7 44 

0 ' 
Bllc 
1,00 

1,25 

T (AB) <S > T (RS) <S > z z z z 
2,40 0,3166 2,35 0,3193 

2,32 0,3955 2,30 0,3967 
1,50 2,19 0,4763 2,17 0,4778 
1,75 2,01 0,5599 1,97 0,5634 
2,00 1,77 0,6476 1,75 0,6496 
De met ''AB'' aangeduide waarden 

zijn bepaald door de auteur, de 

met RS aangeduide door 

).) = 512 ~ = 95,10 
VolgensT (AB): 

z 
B = 0,0510 T ; AE = 281 iJ.eV 

0 0 
B1 = 3,024 T fx = 16,65 meV 

Volgens T (RS): z 
B = 0, 0462 T t:\ E = 254 IJeV 0 . 0 

B1 = 3,020 T fx = 16,62 meV 

ir. Schleijpen. Dit illustreert de geringe invloed op fx en de vrij grote in
vloed op ll E van "waarnemer-effecten". 

0 

Gebruiken vJe de "con" parameters op de T (AB) dan volgen deze 5 <S > \vaarden: 
z z 

0,4090 en de resultaten : B = -0,0172 T IJ E = -94 iJ.eV 
0 0 

0,5076 B1 = 2,494 T fx = 13,73 meV 
0,6070 

0,7074 

0,8102 

l~CMA-lA-4-1 

P(O) = 0,009596 T-l m'''(O) = 0 0592 · g'''(O) = 5 91 "var" parameters 
c . ' ' 0 ' 

P(90)= 0,009145 T-l m'''(90)= 0 0619 · g'''(90)= 5 12 x= 1,72 
c ' ' 0 ' ' 

BI I c T <S > I B 1 c T <S > 
1,3o 2~8o o,3~lo I 1,3o 2~9o o.3~55 
1,45 2,95 0,4126: 1,45 2,95 0,4126 

1,60 2,95 1 0,4513 I 1,60 3,00 0,4483 

~ =512 ~ = 78,55 V= 512 gtk = 75,66 
B = -0 314 T · A E = -1428 ueV B = -0 248 T f;. E = -1087 ueV o ' •L.lo ,._.. o ' o 
B1 = 4,253 T fx = 19,34 meV B1 = 4,120 T fx = 18,04 meV 
De temperatuurafhankel~Kheid van het nulpunt heeft het verkeerde teken: 

dBidT > 0. Dit druist in tegen de zerofieldsplittingtheorie en de Kossut-z 
Galazka theorie. Een grote negatieve waarde voor B

0 
en een te hoge voor B1 zijn 

het gevolg. De vermoedel~Ke oorzaak is een zwevingsminimum boven B = 1,6T, 
waar niet kon worden gemeten (dit sample werd i.t.t. de anderen in opstelling 

II gemeten). De te hoge T waarden voor B=l,60T zouden dan verklaard zijn. 
z 
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APPENDIX VI VERMOGENSSTURING VAN DE STOOKSPIRAAL 

De stookspiraal om het RVS buisje in fig.6.2 is vervaardigd uit t1anganien

draad.De vJeerstand bedraagt ca. 70 Ohm, btj 4,2K. De waarde is weinig tempera

tuura~~kel~K. De draad bevindt zich ttjdens de SdH metingen in een sterk, 

variërend IT'agneetveld. De magnetmveerstand kan dan ttjdens de meting de 

warmte-input veranderen. Aangezien er geen regelsysteem voor de temperatuur 

is moet dit magnetoweerstandseffect worden geëlimineerd. Gegeven het feit dat 

de weerstand bU B = 1,6 T ongeveer 3% hoger is dan zonder veld is een eerste 

orde correctie voldoende. Deze Hordt verkregen door de spiraal te voeden uit 

een spanningsbron met voorschakelweerstand. De waarde van de voorschakel

weerstand moet gel:bK ztjn aan de ~veerstandswaarde van de stookspiraal: 

V R V 
p =V .I= os o 
stook s R + R R + R 

S V S V 

Eis dP/dR = 0 dan volgt: s 

((R + R ) 2 - 2R (R + R ))V 2 = 0 
S V S S V 0 

fig. A6.1 Schakeling stookspiraal 

R s 

(A6.1) 

(A6.2) 

(A6. 3) 
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Dankwoord 

Op deze plaats wil ik graag de leden van de groep halfgeleiderfysica 

bedallken voor de prettige samenwerking gedurende rrujn afstudeerperiode. 

In het bUzonder dank ik P.A.M. Nouwens voor zUn technische assistentie 

en Ir. C .t·1. van Es voor zijn aanwijzingen bU het maken van de grafieken 

met de plotter en het kritisch lezen van de text van het verslag. 

Ook is een woord van dank op zt~ plaats voor het cryogeen bedrUf, L~ verband 

met de levering van vele hectoliters vloeibaar helium en talri~e kubieke 

meters vloeibare stikstof. 


